
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี  (ประธาน) 
2.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  นายจเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  อักษรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
13.  นางนุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
14.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
15.  นางสุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ทองเจือ แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
17.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18.  นายกีรติ อินทวิเศษ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19.  นายศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
21.  นายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
24.  นายปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
25.  นายวิกิจ ผินรับ แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26.  นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร แทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
28.  นายส าราญ  ขวัญยืน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
29.  นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
30.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
31.  นางสาววีรวรรณ  อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
32.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
33.  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
34.  นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์น้อย แทน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
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35.  นางสาวกุลธิดา  มะลิทอง แทน ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
36.  นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
37.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
38.  นายพลากร  พันธุ์มณี ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย 
39.  นางสาวธนัธิดา  แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
9.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  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 การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”   

 ตามที่จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20 -30 มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายในเรื่องการจัดสถานที่ใช้ส าหรับแข่งขันกีฬา จ านวน 4 ชนิดกีฬา 
ประกอบด้วย กีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาหมากล้อม กีฬายิมนาสติก กีฬาเอ็กซ์ตรีม รวมทั้งศูนย์สื่อมวลชน
และศูนย์ประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นั้น  

 การกีฬาแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอชื่นชมและขอขอบคุณมายัง
มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  ในการนี้อธิการบดีในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยจึง
ขอขอบคุณ คณบดีทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ทีใ่ห้การสนับสนุนทุกฝ่ายและได้ร่วมกันด าเนินงานในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.1.2 รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2558  

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม พ.ศ.2558 นั้น เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.2.1. โครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และท าความร่วมมือทาง
การศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
The Taiwan Thailand Higher Education Forum และท าความร่วมมือทางการศึกษากับ National 
Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 13-17 
มิถุนายน 2560 ซึ่งการท าความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าว ได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึน  จึงขอรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือโปรดทราบ  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2560 

 
 

หน้าที่ 4/12 
 

 

 1.2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 
  รองอธิการบดีฝ่ ายวิจั ยและบริการวิชาการ  (นายจเร สุ วรรณชาต)  แจ้ งต่อที่ประชุม  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ไดร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น
โดยจัดมาทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งจะหมุนเวียนความรับผิดชอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป  
  ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 
7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมี
การจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีขึ้นเป็นครั้งแรก หัวข้อการประกวด “ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีที่มีความสร้างสรรค์สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0” และประเภทของผลงาน แบ่งเป็น  
3 ประเภท คือ 1.สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2.สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
และการสาธารณสุข 3.สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์  
  ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
และประเภทของผลงาน ประสานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อด าเนินการต่อไป  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 1.2.3 โครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี)  แจ้งต่อที่ประชุม ด้วยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ก าหนดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจ าปี 
2560 ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมล าป ารีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เพ่ือให้ผู้น านักศึกษา
ได้เข้าใจในรายละเอียดวิธีด าเนินงาน ขอบข่าย หน้าที่ และบทบาทของตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558  
  จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
   
 1.2.4  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม จากที่ได้หารือร่วมกับกอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมบุคลากรที่จะต้องออกไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้น และ
ก าหนดให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 
2560 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานแนะแนว เข้าร่วม
สัมมนา จ านวน 50 คน  
  ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและให้แต่ละคณะจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยกองประชาสัมพันธ์จะจัดท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2560 

 
 

หน้าที่ 5/12 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 

2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที ่3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1. วาระท่ี 3.2 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 
15 พฤษภาคม 2560)    
  จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ และในครั้งต่อไปมอบให้กองนโยบายและแผนส าเนาแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบก่อนน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  2. วาระที่ 3.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล (งบกลาง) ประจ าปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)    
  จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ และในครั้งต่อไปมอบให้กองนโยบายและแผนส าเนาแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบก่อนน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  3. วาระที่ 3.4 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล (งบกลาง) ประจ าปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)    
  จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ และในครั้งต่อไปมอบให้กองนโยบายและแผนส าเนาแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบก่อนน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่  
3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน    
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2560 

 
 

หน้าที่ 6/12 
 

 

3.2 รายงานความก้าวหน้าการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตพื้นที่วิทยาลัยรัตภูมิ 
ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ รักษาราชการแทนอธิการบดี ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และมีนโยบายให้ทุกวิทยาเขต
ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตพ้ืนที่ นั้น วิทยาลัยรัตภูมิ จึงได้ด าเนินการปลูกต้นคะเคียนทองไปแล้ว
บางส่วน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการปลูกไม้ยืนต้น ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ   
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า พ้ืนที่การปลูกไม้ยืน
ต้นควรหลบหลีกการปลูกใต้เสาไฟฟ้า     
    

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
   

3.3 รายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ) 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๒ และได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย ๓ แห่งด้วยกันคือ  
   ๑. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา   
   ๒. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
   ๓. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
  ส าหรับการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คลินิกเทคโนโลยี 
มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลายกิจกรรมทั้งก าลังเงิน ก าลังคน วิธีการจัดการ และเทคโนโลยี ภายใต้แผนการด าเนินงาน ๔ แผน คือ 
แผนการให้ค าปรึกษาและข้อมูล แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนวิจัยต่อยอด และแผนเผยแพร่ความรู้ และได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
  ดังนั้นจึงขอรายงานผลการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

3.4 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ผู้ชี้แจง  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (นางสาวธนัธิดา  แก้วหวังสกูล) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีบันทึกข้อตกลง                 
ความร่วมมือการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ที่จะพัฒนางานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและบริการชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผลักดันและสนับสนุนการน างานวิจัยออกสู่  
เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสู่การผลิตและการบริการ โดยส่งผลให้ชุมชนและสังคมไทยสามารถ



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2560 

 
 

หน้าที่ 7/12 
 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
  ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอ                  
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
  

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ต่อไป 
 

3.5 การด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovative Startup) 
ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (นางสาวธนัธิดา  แก้วหวังสกูล) 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ 
(National Startup Committee) ได้พัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2559 - 2564) ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทย โดยเร่งด าเนินการให้มี
การเพ่ิมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น 
การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้มหาวิทยาลัย เป็น
แหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม
ของประเทศ จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และด าเนินการร่วมกับภาครัฐในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จะส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ จากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และเป็น New Engine of Growth ของประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
   1.เ พ่ือส่ ง เสริมให้ เกิดระบบนิ เวศส่ง เสริมวิสาหกิจเริ่ มต้น ( Startup Ecosystem) ขึ้นใน
สถาบันการศึกษาซึ่งน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurial University) และ
ยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการท างานร่วมกับภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมความตระหนักและการตื่นตัวใน
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
   2.เพ่ือสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย (Quadruple Helix) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น ในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ 
  ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การด าเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง 
(Innovative Startup) ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค.2559 – 31 มี.ค.2560) ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย             
พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ส าหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
ไว้ จ านวน 41 ตัวชี้วัด นั้น  
  ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) เพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและภาระงานที่ยังด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนินงาน โดยสามารถ
สรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้  
  พันธกิจที่ 1 :  ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ จ านวน 30 ตัวชี้วัด 

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย    9 ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ     7 ตัวชี้วัด 

  พันธกิจที่ 2 :  ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย   1  ตัวชี้วัด 

  พันธกิจที่ 3 :  สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน 9 ตัวชี้วัด 

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย    3 ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย    6  ตัวชี้วัด 

  พันธกิจที่ 4 :  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย    1  ตัวชี้วัด 
  จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี จ านวนทั้งสิ้น 
41 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี จ านวน 14 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ที่ด าเนินการ 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.18 ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 20 ตัวชี้วัด จาก
ตัวชี้วัดที่ด าเนินการ 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.82 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 ตัวชี้วัด  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๑) พิจารณาผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ 
  ๒) พิจารณาผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน   
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ) หารือต่อที่ประชุม เรื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 17 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 
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60 ขณะนี้ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวหากผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
จะส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ.2559 หลักสูตร 2 ปี จึงขอหารือต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถึงการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 17 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหน่วยงานด าเนินงานและขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
และมอบกองนโยบายและแผนรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และสิ้นไตรมาสที่ 4   
 

4.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การขอใช้หลักสูตรร่วมกัน ส าหรับคณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์ 
ขอใช้หลักสูตรร่วมกัน  ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 ความเป็นมา 
  ด้วยขณะนี้มีคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าสูตรใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เป็นไป
ตามศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา นั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงขอหารือเรื่องการขอใช้หลักสูตรร่วมกัน ส าหรับคณะ/วิทยาลัย ที่มีความ
ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรร่วมกัน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
โปรดพิจารณา  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าของหลักสูตร ให้คณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะขอใช้หลักสูตรร่วมกัน 
ในระยะเวลา 1 - 2 ปี เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการประกาศรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเพ่ิมเติม  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) เห็นชอบให้มีการขอใช้
หลักสูตรร่วมกัน ส าหรับคณะ/วิทยาลัย และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจากคณะศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงปัญหาที่ตามมาคือไม่สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องหรือเทียบโอนได้ 
จึงขอความกรุณาเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างที่นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 และก าลังจะ
ขึ้นชั้นปีที่ 3 ใช้หลักสูตรร่วมกันในระยะเวลา 1 – 2 ปี เพ่ือเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องหรือเทียบโอน 
ต่อไป 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ (นางสุภาพร ไชยรัตน์) เห็นชอบให้มีการขอใช้หลักสูตร
ร่วมกัน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประสบปัญหาเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องหรือเทียบโอน ของปีการปีการศึกษา 2560  
ได ้จึงขออนุญาตเจ้าของหลักสูตรขอใช้หลักสูตรร่วมกันในระยะเวลา 1 – 2 ปี ในการเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมเติม  

3. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี) เห็นชอบให้มีการขอใช้หลักสูตร
ร่วมกัน โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอใช้หลักสูตรร่วมกันส่งผลให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอาหาร
และโภชนาการ มียอดนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (นางนุชลี ทิพย์มณฑา ) เห็นชอบให้มีการใช้หลักสูตรร่วมกัน โดยให้ผู้
ขอใช้หลักสูตรปฏิบัติตามข้อก าหนดการขอใช้หลักสูตรร่วมกันที่ได้ก าหนดไว้ 

5. คณบดีคณะบริหาร (ผศ.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์) เห็นชอบให้มีการขอใช้หลักสูตรร่วมกัน  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับติดตามเรื่องการขอใช้หลักสูตร
ร่วมกัน และน ารายงานต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และรับรองมติที่ประชุม 
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4.3 พิจารณาแนวทางส าหรับมหาวิทยาลัยและคณะท่ีเลือกน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  
 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกระดับด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกว่า 10 ปี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เห็นว่ามีมหาวิทยาลัย/คณะ หลายสถาบันมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศได้  สกอ.จึงมีการเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและเชิญชวนให้สถาบัน
ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยขององค์กรนานาชาติ การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ความท้าทายในการออกนอกระบบ รวมถึง
การขยายตัวของอุดมศึกษาไทยเพ่ือความอยู่รอด  
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งมาจากเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา ลักษณะของเกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินองค์กรในภาพรวม อยู่บน
กรอบของการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถใช้ประเมินได้ทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นเกณฑ์
ความเป็นเลิศเดียวกันกับระบบอ่ืน ๆ ที่ได้มีการริเริ่มใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ PMQA เกณฑ์
ประเมินหน่วยงานภาครัฐ HA เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาล TQA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นต้น เนื้อหา
ในเกณฑ์ EdPEx เป็นข้อก าหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องหลัก ๆ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ของการจัดการที่เป็นระบบ และการปรับปรุงผลการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดแทรกหลักการของการ
บริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวัน
พุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นควรก าหนดร่างแนวทางในการด าเนินงานส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่
น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประกันคุณภาพการด าเนินงาน
ขององค์การ เพ่ือให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพของหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้ โดยมี
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
  หลักเกณฑ์ในการพัฒนาแนวทางฯ : ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
เกณฑ์ EdPEx ไม่ใช่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง หรือการประเมินเพ่ือคะแนน โดยไม่ได้มีการพัฒนา
คุณภาพจริง 
  - ปีที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ตามแบบรายงานที่ก าหนด และรายงานวิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในสถาบันว่ามีแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 
       - ปีที่ 2 จัดส่งข้อมูลรายการผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่จัดส่งในปีที่ 1 พร้อมจัดส่งข้อมูล
พ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 
  - ปีที่ 3 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด 
พร้อมจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยคณะอนุกรรมการจะ
พิจารณาและสุ่มตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง ซึ่งจะสอดคล้องกับการตรวจติดตาม 3 ปีตามกฎกระทรวงฯ 
       ซึ่งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบต่อร่างแนวทางในการด าเนินงานส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาที่น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางส าหรับมหาวิทยาลัยและ
คณะที่เลือกน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) เสนอต่อที่ประชุม ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซ่ึงผลการประเมินที่ผ่านมาบางหน่วยงานและบางคณะ มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จึงมี
ข้อคิดเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่อยู่ในระดับกลาง และได้พัฒนาผล
การประเมินให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับดีมาก โดยมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศแล้วนั้น ค่อยน าหลักเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป  
  2. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ) เสนอต่อที่ประชุม ให้ตั้งคณะกรรมการหรือทีมงาน ใน
การศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้หลักเกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

  มติที่ประชุม มอบคณบดีและผู้บริหารทุกท่าน พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานต่อไป    

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 
“พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา   
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” จ านวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬา
ฟุตบอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) กีฬาเปตอง                    
(ชายและหญิง) กีฬาเทนนิส (ชาย) กีฬาหมากกระดาน(ชาย) และกรีฑา (ชายและหญิง)  ระหว่างวันที่                   
5 – 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา นั้น 
 การจัดการแข่งขันกีฬาฯดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ล าดับที่ 28 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 61 มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงขอรายงาน
ผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 50 คน 
2. มหาวิทยาลัยได้รับเหรียญรางวัล ทั้งหมด 5 เหรียญ ประกอบไปด้วย  

เหรียญทอง 2 เหรียญ ได้แก่  
1. กรีฑา  ประเภท วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุ 40 – 44 ปี  

ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ  อาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว  คณะวิศวกรรศาสตร์ 
2 กรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร ชาย อายุ อายุ 40 – 44 ปี 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ  อาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว  คณะวิศวกรรศาสตร์ 
 
 

เหรียญเงิน  1  เหรียญ ได้แก่ 
1. กรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร ชาย  อายุ 40 – 44 ปี 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ  อาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว  คณะวิศวกรรศาสตร์ 
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เหรียญทองแดง  2  เหรียญ ได้แก่ 
1. กรีฑา ประเภท ทุ่มน้ าหนัก หญิง อายุ 40 – 44 ปี 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชาย 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ  1.อาจารย์อัมพร บุญราม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.อาจารย์วีระชัย ท่าดี คณะศิลปศาสตร์ 
3.นายจักรพันธ์ คงนคร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ มอบประชาสัมพันธ์จัดท าป้ายแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  
 
 
เลิกประชุมเวลา 13.30  น. 
 
 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 
แทน เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


