รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
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ผู้มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี
นางถนอมศรี เจนวิถีสุข
รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคัญ รัตนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
นางนุชลี ทิพย์มณฑา
นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
นายเสริมศักดิ์ สัญญาโน
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
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นายสถาพร ขุนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
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นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นางสาววีรวรรณ อาภา
นายเจริญชัย ฮวดอุปัต
นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
นายมงคล ลีนิน
นางดรุณี ลีนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
นางนุจรี โปฏกรัตน์

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์
นายสุชาติ อินกล่า
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ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
นายเฉลิมพล นกน้อย
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ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนจะเริ่มการ
ประชุ ม ประธานแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น ยื น สงบนิ่ ง ถวายความอาลั ย ร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 นาที และได้เปิดการประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันจัดทาวีดีทัศน์ภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อราชมงคล
จากที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ทีผ่ ่านมานั้น ได้มีมติร่วมกันว่า ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดทาวีดีทัศน์ภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อราชมงคล โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยรวบรวมภาพ วิดีโอ
และข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆ
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้รวบรวมและดาเนินการ นั้น
ในการนี้ อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยฯ จึ งขอแจ้ งให้ แต่ ล ะวิ ทยาเขต จั ดส่ งภาพ วิ ดี โ อ และข้ อมู ล
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จไปยังพื้นที่
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนาส่งข้อมูลไปยังสานักงานอธิการบดี เพื่อประสานไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 เรื่ อง มหาวิ ทยาลั ยก าหนดจั ดกิ จกรรมถวายเป็ น พระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ตามความทราบแล้วนั้น
เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดจัดกิจกรรมถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
1. เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร
2. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. กิจกรรมทาบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4. กิจกรรมชาวราชมงคลศรีวิชัย น้อมถวายความอาลัย แด่พ่อของแผ่นดิน
5. กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะ
โดยให้แต่ละพื้นที่กาหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ตามวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม แล้วรายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานอธิการบดีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 แจ้งถอนวาระการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 9/2559
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ แจ้งถอนวาระประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่
9/2559 ดังนี้
- ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ งเสนอเพื่ อพิจ ารณา วาระที่ 3.7 เรื่อ ง พิ จารณาผลการด าเนิ นงาน
กิจกรรมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประจาปีงบประมาณ 2559
- ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการ
ยกระดับ คุณ ภาพชีวิ ตชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ว มสู่ แ หล่ งเรีย นรู้ ภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ นต้ นแบบในชุ มชนเป้ าหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ประจาปีงบประมาณ 2559
2. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ย งยุ ธ สุ จิ โ ต แจ้ ง ถอนวาระประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ครั้ ง ที่
9/2559 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ 4.5 เรื่อง การดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแก้ไขลาดับวาระการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนประจาปีการศึกษา 2560 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
มติที่ประชุม อนุมัติปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 และมอบสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แก้ไขปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 โดยให้ปรับเลื่อนกิจกรรมที่เป็นกีฬาเข้า
มา 1 อาทิตย์ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีเวลาปิดเทอม 1 อาทิตย์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560 และรับรองมติที่ประชุม
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3.2 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแบบแผน
เดีย วกัน อัน จะเป็ น การสนั บ สนุน ให้ ผ ลงานวิจัยเกิดคุณค่าและนาไปสู่ การใช้ประโยชน์ สร้างชื่อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองทุน ส่งเสริมและพัฒ นางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย
พ.ศ. ... ต่อที่ป ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ให้พิจารณาวาระที่ 3.2 และวาระที่ 3.3 ร่วมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
ติ ดตามและประเมินผลโครงการวิ จั ยที่ ได้ รั บทุนอุดหนุ นเพื่อการวิ จัย พ.ศ. ...และประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ... แก้ไขตาม
ข้อเสนอจากที่ประชุมและจัดทาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประกาศต่อไป
2. คณะกรรมการกลั่นกรองประกาศฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 รองอธิการบดีประจาวิทยานครศรีธรรมราช (นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
2.2 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช)
2.3 ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)
3. รับรองมติที่ประชุม
3.3 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแบบแผน
เดีย วกัน อัน จะเป็ น การสนั บ สนุน ให้ ผ ลงานวิจัยเกิดคุณค่าและนาไปสู่ การใช้ประโยชน์ สร้างชื่อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ... ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ให้พิจารณาวาระที่ 3.2 และวาระที่ 3.3 ร่วมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
ติ ดตามและประเมินผลโครงการวิ จั ยที่ ได้ รั บทุนอุดหนุ นเพื่อการวิ จัย พ.ศ. ...และประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ... แก้ไขตาม
ข้อเสนอจากที่ประชุมและจัดทาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประกาศต่อไป
2. คณะกรรมการกลั่นกรองประกาศฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 รองอธิการบดีประจาวิทยานครศรีธรรมราช (นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
2.2 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช)
2.3 ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)
3. รับรองมติที่ประชุม
3.4 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไป
นาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2559 (ฉบับที่2)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแบบแผน
เดีย วกัน อัน จะเป็ น การสนั บ สนุน ให้ ผ ลงานวิจัยเกิดคุณค่าและนาไปสู่ การใช้ประโยชน์ สร้างชื่อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ... ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับชื่อเรื่องประกาศให้สอดคล้องกันและ
แก้ไขข้อความในประกาศตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
3.5 พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลั ย พร้อมทั้ง
กาหนดค่ าเป้ าหมายและตั ว ชี้ วัด ส าหรั บเป็น ตั ว บ่ งชี้ ผ ลส าเร็จ ของงานประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2559
ไว้จานวน 42 ตัวชี้วัด นั้น
ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจาปีฯ
ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กอง
นโยบายและแผน จึ งได้จั ดทาสรุ ปผลการดาเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมผู้ บริห ารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรด
พิจารณารายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้
2. พิจารณาผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
3. พิจารณาความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลการรายงานผล
4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่ไม่รายงานผลข้อมูล
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. เสนอแนะให้กองนโยบายและแผนปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสม
2. ปรับปรุงแผนทานุศิลปวัฒนธรรม โดยให้กาหนดตัวชี้วัดร่วมกันทุกหน่วยงาน
3. เสนอให้หน่วยงานเพิ่มการรายงานผลในระบบ นอกเหนือจากการเพิ่มในระบบ 3D
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. มอบหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย พิจารณา
ทบทวน และปรับปรุง ผลการดาเนินงานให้แต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้
กาหนดไว้
2. มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดและผลักดันผลการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการดาเนิ นงาน
ให้บรรลุค่าเป้าหมาย
3. มอบทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนนาส่งรายงานผลไป
ยังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
4. มอบกองนโยบายและแผน ปรั บ ตั ว ชี้ วั ด และทบทวนการรายงานผลของตั ว ชี้ วั ด บาง
รายการใหม่ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
5. รับรองมติที่ประชุม
3.6 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า น ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่
พันธกิจ : ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
พันธกิจ : ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ : สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
พันธกิจ : ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มอบกองนโยบายและแผน
แก้ไขและปรับตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
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3.7 พิจารณาแผนการดาเนินงานการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านไอที
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ตามที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายกาหนดมาตรฐานของ
นักศึกษา ต้องผ่านการสอบมาตรฐานทางไอที และกาหนดเป็นเกณฑ์สาเร็จการศึกษา ดาเนินการโดยสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านไอที โดยกาหนดใช้กับนักศึกษาใหม่ ในปี
การศึกษา 2559 ทั้งนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ของบุคลากร สถานที่ ในการดาเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์สอบวัดความรู้ความสามารถด้านไอที เพื่อให้นักศึกษาได้
มีความพร้อมด้านไอที โดยได้จัดทาแผนดาเนินงาน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
โปรดพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาหนังสือแจ้งไปยัง คณะ
ทราบโดยทั่วกัน และรับรองมติที่ประชุม
3.8 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ความเป็นมา
ตามแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 กาหนดให้หลักสูตรมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ในเดือนสิงหาคม 2559 และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน คุณภาพภายในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ผลการ
ประเมิน ดังกล่าว ทางกองวิเทศสัมพันธ์ฯ มีการให้ห น่วยงานทวนสอบผลการประเมินเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนตุลาคม 2559 นี้
ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2558 โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2558 เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) เป็นรายคณะ
2. พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ไม่ได้มาตรฐาน”
3. พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรใช้ร่วม 14 หลักสูตร
4. พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ขอขึ้นทะเบียนรับรองหลักสูตร (TQR)
จึงเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ บ ริ หารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เพื่อโปรด
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2558 มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. มอบหน่วยงานที่มีผลการประเมินหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน เร่งดาเนินการผลักดันหลักสูตร
ให้มีผลการประเมินในรอบถัดไปให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยผลการประเมินจะต้องไปต่ากว่า 3.01
2. มอบคณบดี และผู้จัดทาหลักสูตร เขียนหลักสูตรให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ประเมินอยู่ในระดับดี หรือ ไม่ต่ากว่า 3.01
3. รับรองมติที่ประชุม
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3.9 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับ
บุคลากรและนักศึกษา ในการเดินทางไปทากิจกรรมภายในและต่างประเทศ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองคลัง
เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการเดินทางไปทากิจกรรมภายในและ
ต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดาเนินการเป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองคลังจึงขอเสนอ ร่างระเบียบมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการเดินทางไปทา
กิจกรรมภายในและต่างประเทศ พ.ศ. ....
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิ จ ารณากลั่ น กรอง ร่ า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการเดินทางไปทากิจกรรมภายในและต่างประเทศ พ.ศ. .... และขอ
ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ควบคุมและนักศึกษา
ในการเดินทางไปราชการภายในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการเดินทางไปทากิจกรรมภายในและต่างประเทศ พ.ศ. .... มอบ
กองคลังดาเนินการแก้ไขข้อความในร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วนาเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป และรับรองมติที่ประชุม
3.11 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผล
การเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชั ย มี แผนส่ ง เสริ มและพัฒ นานักศึ กษาสู่ ลั ก ษณะ
พึงประสงค์ และเพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีผลการเรียนดี สร้างผลงานด้าน
กิจกรรม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มี ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น
ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเสนอ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย
ว่ า ด้ ว ยการให้ ร างวั ล แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นหรื อ ผลงานด้ า นกิ จ กรรมดี เ ด่ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบกองพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขข้อความในร่างระเบียบฯ ดังกล่าว
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
3.12 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประเภทกิจกรรมดีเด่นและอัตรา
เงินรางวัลที่ให้แก่นักศึกษา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีแผนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ลักษณะพึง
ประสงค์ และเพื่อสร้ างขวัญ กาลังใจ ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษามีผ ลการเรียนดี สร้างผลงานด้าน
กิจกรรม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มี ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประเภทกิจกรรม
ดีเด่นและอัตราเงินรางวัลที่ให้แก่นักศึกษา
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ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเสนอ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ประเภทกิจกรรมดีเด่นและอัตราเงินรางวัลที่ให้แก่นักศึกษา ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบกองพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขข้อความในร่างระเบียบฯ ดังกล่าว
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยในคราวประชุมครั้งที่
8/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาหน้าที่
ความเป็นมา
ด้ว ยแผนกลยุ ทธ์ การพัฒ นามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย ด้ านแผนการอนุรั ก ษ์
พลั ง งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 ได้ผ่ านการอนุมั ติจ ากสภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย แล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงาน รวมทั้งชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย
และภาระงานที่ยังดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบและให้เสนอแนะ
ผลการดาเนิ น งานแผนกลยุ ทธ์การพัฒ นามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้า นแผนการอนุรัก ษ์
พลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จักได้นาข้อเสนอแนะไปพัฒนาแล ะ
ปรับปรุงผลการดาเนินงานต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
มอบแต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาส่งไปยังกองนโยบายและแผน
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2559
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเบิกจ่ายเป็น
ค่าไฟฟ้าจากงบประมาณแผ่นดิน ประมาณ 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าจริง ซึ่ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 50 ล้านบาท
จาการรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2559 พบว่ามีค่า
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ สามารถสรุปปัจจัยที่ทาให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. จานวนอาคารเรียน / ห้องปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น
2. จานวนเครื่ องปรั บอาการเพิ่มขึ้น และมีเครื่องปรับอากาศอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี
จานวนมาก (570 เครื่อง ณ มกราคม 2559)
3. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน เพิ่มมากขึ้น
4. นักศึกษา / บุคลากร ขาดจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน
5. มาตรการบังคับใช้ การประหยังพลังงานไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการประหยัดพลังงานได้
อย่างแท้จริง
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2559
งานจัดการศึกษา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยกองนโยบายและแผนได้ จั ด ท าข้ อ มู ล
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2559 งานจัดการศึกษา ผล
ปรากฏว่า หน่วยงานจัดการศึกษา มีรายรับจริงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.77 ของประมาณการรายรับทั้งหมด
(ต่ากว่าแผนร้อยละ 8.23) จาแนกเป็น ภาคปกติ รายรับจริง คิดเป็นร้อยละ 76.08 ภาคสมทบ รายรับจริง
คิดเป็นร้อยละ 15.69 ซึ่งมี 4 หน่วยงาน ที่สามารถดาเนินการจัดหารายรับจริงได้สูงกว่าประมาณการรายรับ
ได้แก่
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีรายรับจริง คิดเป็นร้อยละ 107.07 สูงกว่าประมาณการรายรับ
(541,360 บาท)
2. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีรายรับจริง คิดเป็นร้อยละ 103.06 สูงกว่าประมาณ
การรายรับ (529,780 บาท)
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายรับจริง คิดเป็นร้อยละ 102.28 สูงกว่าประมาณการ
รายรับ (538,780 บาท)
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีรายรับจริง คิดเป็นร้อยละ 100.85 สูงกว่า
ประมาณการรายรับ (78,440 บาท)
ส่วนอีก 10 หน่วยงาน มีผลการดาเนินงาน รายรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ โดยเฉพาะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีรายรับจริงต่าสุด เพียงร้อยละ 50.22 ของประมาณการรายรับ
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จากข้อ มูล ดั งกล่ าวข้า งต้น สามารถสรุป สาเหตุรายรั บจริ ง งบประมาณเงิ นรายได้ ประจาปี
งบประมาณ 2559 ต่ากว่าประมาณการรายรับ ดังนี้
1. จานวนนักศึกษารับจริงไม่เป็นไปตามแผน
2. มีนักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา (ออกกลางคัน) จานวนมาก (479 คน ข้อมูล ณ วันที่
23 มี.ค. 2559 )
3. มีนักศึกษารักษาสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) จานวนมาก
4. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เข้มแข็ง
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2559 งานจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทาและการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 สรุปผลการดาเนินงานโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2559
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กันทริน รักษ์สาคร)
ความเป็นมา
ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์จะแจ้งสรุปรายละเอียดโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอรายงานสรุปรายละเอียดโครงการงานวิเทศ
สัมพันธ์ให้ผู้บริหารของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงาน ทราบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
มอบงานวิเทศสัมพันธ์ นาภาพบรรยากาศในการทากิจรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์
ขึ้นเว็บไซต์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานสถานะบัณฑิต ปีการศึกษา2558 ที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระนับจากวันที่สาเร็จ
การศึกษา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ความเป็นมา
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพเป็นผู้กากับ ติดตามและประเมินผลภาวะการมีงานทาของ
บั ณ ฑิ ต หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2558 บั ณ ฑิ ต มี ก ารประเมิ น ผล
สถานะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสาเร็จการศึกษาผ่านระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 บัณฑิตมีงานทาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ร้อยละ 52.29
โดยผลการประเมินในภาพระดับคณะบัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้ (เรียงผลจากมากไปน้อย)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยรัตภูมิ

ร้อยละ
99.65
98.15
78.72
63.73
61.22
60.61
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7
8
9
10
11
12
13
14

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์
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54.10
50.69
41.88
41.35
35.48
35.01
30.85
30.08
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.54 น.

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เพื่อโปรด
ทราบรายงานสถานะบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
มอบแต่ละคณะ กากับ ติดตาม และ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้บัณฑิตแจ้งสถานะการมีงาน
ทาหลังจากสาเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรใน
โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ความเป็นมา
ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพนาวาระแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหาร ในคราวประชุม
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 10 นั้น
ทั้งนี้ทางกองวิเทศสัมพันธ์ฯ มีหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ดังกล่าว โดยหมดเขตการส่งผลงานวันที่ 19 ตุลาคม
2559 ส าหรั บ ผลงานของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ มทร.ศรี วิ ชั ย จั ด ส่ ง ไปนั้ น ขอรายงานผล
ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในโครงการ
สัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 สถาบัน ครั้งที่ 10
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2559
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม
2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 9/ 2559

หน้าที่ 14/14

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทา (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2559
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญผ้ากฐิน
พระราชทานถวาย ณ วัดอุทุมพร จังหวัดน่าน
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นผู้ชี้แจงแทน ผศ.อุดร นามเสน
ด้วยสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ กอง
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย
ณ วัดอุทุมพร บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตาบลศรีภูมิ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อนาเงินรายได้ในการทอดกฐิน
ดังกล่าว สมทบจัดสร้างอุโบสถและเสนาสนะต่างๆ ซึ่งทางวัดอุทุมพรยั งขาดแคลนปัจจัย โดยมีกาหนดทอดกฐิน
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ในการนี้ ฝ่ ายจัดการทรั พย์ สิ นและหารายได้ ขอเรียนเชิญท่านร่วมสมทบในการทอดกฐินครั้งนี้
ตามกาลังศรัทธา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลและถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ณ วัดอุทุมพร ต่อไป
มติที่ประชุม มอบสานักงานอธิการบดี ประสานไปยังฝ่ายจัดการทรัพย์สินจัดทาหนังสือแจ้งไป
ยังทุกหน่วยงาน ร่วมสมทบเงินทอดกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดอุทุมพร จังหวัดน่าน เพื่อสร้างบุญสร้าง
กุศลร่วมกันตามกาลังศรัทธา
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว)
เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

