
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
     

 

ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี ประธาน 
2.  นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
7.  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ  รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี  
14.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
15.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
16.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
19.  นางนุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
20.  นางสาวปิยภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
21.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีพร เชื้อเจ็ดตน แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิรศิักดิ์ ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
26.  นางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช แทน ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง  
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
32.  นางสาววิลาวัลย์  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.  นายเจริญชัย  ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
38.  นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
39.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
40.  นางดรุณ ี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5.  นายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ 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 เชิญชวนผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 143-8/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 143-8/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.1.2  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2560  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2560 ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการฯ เรียบร้อยแล้ว และจะมีหนังสือให้เริ่มกระบวนการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ในอันดับ 4 
ของราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประมาณ 1,193,000,000 บาท ให้คณะจัดท าสเปกเตรียมจัดส่งวิทยาเขต หรือหน่วย
เบิกจ่าย เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  1.1.3  เรื่อง ปัญหาหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการที่ประชุมได้หารือเรื่องปัญหาหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฎิบัติการ และ
เห็นควรว่าให้น าเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมอธิการบดี 9 ราชมงคล ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งจะมีการ
ประชุมนัดพิเศษ และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง   
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  1.1.4 เรื่องความคืบหน้าของโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Start Up)  
  จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ได้มี
การายงานความคืบหน้าโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) ซึ่ง
มหาวิทยาลัย 9 ราชมงคล จะต้องมีคนเข้าอบรมรวมทั้งหมดจ านวน 10,000 ราย ด าเนินการคัดเลือกจ านวน 
5,000 ราย และบ่มเพาะจ านวน 3,000 รายเพื่อเข้ารับการจดทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 1,400 ราย มีการจัดอบรมไปแล้วจ านวน 11 ครั้ง และได้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกจ านวน 1,517 ราย คิดเป็น 108 .3% ซึ่งผลการด าเนินการเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และ
ขอขอบคุณทีมงานของคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ที่ช่วยให้งานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.1.5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งก าหนดการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (UTT เกมส์) ระหว่าง 4 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  1.1.6 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8  (8th  RMUTNC)และ
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (7th RMUTIC) ระหว่างวันที่  
24 - 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
24 - 26  สิงหาคม 2559 ภายใต้ชื่อ RMUTCON2016 โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นหนึ่งในการประชุมชั้นน า
ส าหรับ ที่น าเสนอสิ่งใหม่ พ้ืนฐานและความก้าวหน้า ในด้านของสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ยัง ส่งเสริมให้เกิด
การสื่อสารระหว่าง นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่ท างานในหลากหลายด้านทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และ
บริหารธุรกิจ และอ่ืนๆที่มี ความสนใจในการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี          
             ปีนี้เป็นการประชุมวิชาการ ปีที่ 7 ของ RMUTIC และ ปีที่ 8 ของ RMUTNC ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี การ
ประชุมวิชาการนี้จะเป็นเวทีเพื่อน าเสนอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และผลการวิจัย ในด้านของ เทคโนโลยี
ใหม่และ นวัตกรรม ซึ่งจะมีนักวิจัยชั้นน า ในทุกๆสาขาที่น่าสนใจจากทั่ว โลก   
  หากผู้บริหารท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการน าเสนองานวิจัยได้ ตามวันเวลาดังกล่าว  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  1.2.1 แจ้งก าหนดการประชุมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ งานพระราชพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
  แจ้งก าหนดการประชุมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ป ี
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน  
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.2.2  แจ้งก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559  
 เนื่องด้วย ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีก าหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 และเพ่ือให้ทุกพ้ืนที่จัดเตรียมงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้มีการงดการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกันยายน และก าหนดให้มีการประชุมในเดือนถัดไป ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 8 / 2559 

 
 

หน้าที่ 5/9 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ส าหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้
จ านวน 42 ตัวชี้วัด นั้น 
  ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจ าปีฯ   
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กอง
นโยบายและแผนจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระประชุมฯ  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

1. พิจารณาผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ 
2. พิจารณาผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
3. พิจารณาความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลการรายงานผล 
4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่ไม่รายงานผลข้อมูล  

  
  มติที่ประชมุเห็นชอบ มอบทุกหน่วยงานดังนี้  
 1. มอบหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ทบทวน ปรับปรุง ผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 2. มอบทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในการรายงานผลครั้งต่อไป  
 3. มอบหน่วยงาน เร่งรัดและผลักดัน ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน และให้รายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่อไป  
 4. รับรองมติที่ประชุม 
 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน 
 อุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมาโดยตลอดนั้น และเพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 8 / 2559 

 
 

หน้าที่ 6/9 
 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่  2) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระประชุมฯ 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา แก้ไขข้อความในระเบียบ ตามข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนถัดไป และรับรองมติที่ประชุม 
  
3.3   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้ง 

กองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ... 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้   
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือจัดหาและจ าหน่ายของที่ระลึกและอุปกรณ์ซึ่งต้องใช้ตรา เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือบริการนักศึกษาและบุคลากร สนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร และเพ่ือสนองนโยบายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ร่วมกันพิจารณา ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ... และที่
ประชุม เห็นควรให้เสนอ ร่าง ระเบียบฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และ ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป   
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ...  รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระประชุมฯ 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้ง 
กองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ... มอบฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ แก้ไข
ข้อความในระเบียบตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และรับรองมติ
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุม                                   
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
7/๒๕๕9  เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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หน้าที่ 7/9 
 

 

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559)    
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จ าเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงาน
ขออนุมัติเพ่ิมเติม มาเป็นระยะเวลา 9 เดือน แล้วนั้น  
 ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) 
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
มานี้  
 ข้อเสนอเพื่อทราบ    

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 3  
(1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559)  

2. โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 1 – 3 (1 ตุลาคม 2558 –  
30 มิถุนายน 2559) ที่มีสถานะยังไม่ด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน 

3. โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2559 – 30 
กันยายน 2559) หากภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ยังไม่ด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ  
จะท าการโอนเงินคืน  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558 
  ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
  ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร. ธวัช  ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2. รศ. สุเทพ  สันติวรานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   กรรมการ 
3. รศ. วรรณี  ธรรมโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  กรรมการ 
4. ผศ. อนุสรณ์  จิตมนัส  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการ 
5. ผศ. กรุณา  แดงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 8 / 2559 

 
 

หน้าที่ 8/9 
 

 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือทราบก าหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558 
     
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ 
  ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 
  ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
  ความเป็นมา 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” KM to LO ในวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน 
เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี มทร.ตะวันออกร่วมกับสถาบันการพลศึกษาเป็นเจ้าภาพ โดยใน
โครงการมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการ 1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ราชมงคลและ 2 สถาบัน 
กิจกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จ านวน 7 CoP กิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ Thailand 4.0 เป็นต้น 
 ในการนี้กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพขอเชิญชวนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีโดยการน าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) มาใช้ โดย
สามารถส่งผลงานได้ภายในเดือนกันยายน –เดือนพฤศจิกายน 2559 ส าหรับรูปแบบ CALL FOR PEPERS 
ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้รูปแบบยังคงเหมือนกับการเสนอผลงาน ณ มทร.ล้านนา ปีที่ผ่านมา 
และหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ KM ของกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพที่ 
http://ir.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-68    
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ เชิญชวน
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10     

  มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2559 

  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2559 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/content/2012/06/15-68


 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 8 / 2559 

 
 

หน้าที่ 9/9 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 - ไม่มี  -  

 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


