รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. นายจเร สุวรรณชาต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
10. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
13. นางนุชลี ทิพย์มณฑา
14. นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
15. นางสุภาพร ไชยรัตน์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ทองเจือ
17. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
18. นายกีรติ อินทวิเศษ
19. นายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
21. นายสุชาติ อินกล่า
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
24. นายปรีดา เกิดสุข
25. นายวิกิจ ผินรับ
26. นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
27. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
28. นายสาราญ ขวัญยืน
29. นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์
30. นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
31. นางสาววีรวรรณ อาภา
32. นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
33. นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง
34. นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย

รักษาราชการแทน อธิการบดี (ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
แทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
แทน ผู้อานวยการสานักนิติการ
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35.
36.
37.
38.
39.

นางสาวกุลธิดา มะลิทอง
นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นายพลากร พันธุ์มณี
นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
9. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
2. นายเฉลิมพล นกน้อย

หน้าที่ 2/12

แทน ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
แทน ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ผู้อานวยการกองกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”
ตามที่จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20 -30 มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ มอบหมายในเรื่ อ งการจั ด สถานที่ ใ ช้ ส าหรั บ แข่ ง ขั น กี ฬ า จ านวน 4 ชนิ ด กี ฬ า
ประกอบด้วย กีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาหมากล้อม กีฬายิมนาสติก กีฬาเอ็กซ์ตรีม รวมทั้งศูนย์สื่อมวลชน
และศูนย์ประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นั้น
การกีฬาแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา ขอชื่นชมและขอขอบคุณมายัง
มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ในการนี้อธิการบดีในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยจึง
ขอขอบคุณ คณบดีทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุกฝ่ายและได้ร่วมกันดาเนินงานในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2558
ตามที่มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย ได้ ประกาศใช้ข้ อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2558 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม พ.ศ.2558 นั้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1. โครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทาความร่วมมือทาง
การศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ
The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทาความร่วมมือทางการศึกษากับ National
Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 13-17
มิถุนายน 2560 ซึ่งการทาความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าว ได้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จึงขอรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ (นายจเร สุ ว รรณชาต) แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ไดร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น
โดยจัดมาทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งจะหมุนเวียนความรับผิดชอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในระหว่างวันที่
7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมี
การจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีขึ้นเป็นครั้งแรก หัวข้อการประกวด “ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี ที่ มี ค วามสร้ า งสรรค์ ส อดคล้ อ งกั บ ประเทศไทย 4.0” และประเภทของผลงาน แบ่ ง เป็ น
3 ประเภท คือ 1.สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2.สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
และการสาธารณสุข 3.สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์
ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
และประเภทของผลงาน ประสานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.3 โครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) แจ้งต่อที่ประชุม ด้วยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้กาหนดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจาปี
2560 ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลาปารีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้นานักศึกษา
ได้เข้าใจในรายละเอียดวิธีดาเนินงาน ขอบข่าย หน้าที่ และบทบาทของตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558
จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.4 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ (รศ.สุ วั จ น์ ธั ญ รส) แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม จากที่ ไ ด้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ กอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมบุคลากรที่จะต้องออกไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นั้น และ
กาหนดให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม
2560 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานแนะแนว เข้าร่วม
สัมมนา จานวน 50 คน
ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและให้แต่ละคณะจัดเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยกองประชาสัมพันธ์จะจัดทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 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 ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระที่ 3.2 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันที่
15 พฤษภาคม 2560)
จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ และในครั้งต่อไปมอบให้กองนโยบายและแผนสาเนาแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบก่อนนาเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ
2. วาระที่ 3.3 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล (งบกลาง) ประจาปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ และในครั้งต่อไปมอบให้กองนโยบายและแผนสาเนาแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบก่อนนาเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ
3. วาระที่ 3.4 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล (งบกลาง) ประจาปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ และในครั้งต่อไปมอบให้กองนโยบายและแผนสาเนาแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบก่อนนาเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้ มี การประชุ มผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ยในคราวประชุ มครั้ งที่
3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 รายงานความก้าวหน้าการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตพื้นที่วิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ความเป็นมา
ตามที่ รักษาราชการแทนอธิการบดี กาหนดให้มีการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2560 ณ ห้ องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลั ยรัตภูมิ และมีนโยบายให้ ทุกวิทยาเขต
ดาเนินการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตพื้นที่ นั้น วิทยาลัยรัตภูมิ จึงได้ดาเนินการปลูกต้นคะเคียนทองไปแล้ว
บางส่วน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการปลูกไม้ยืนต้น ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า พื้นที่การปลูกไม้ยืน
ต้นควรหลบหลีกการปลูกใต้เสาไฟฟ้า
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานผลการดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๒ และได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย ๓ แห่งด้วยกันคือ
๑. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา
๒. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๓. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาหรับการดาเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คลินิกเทคโนโลยี
มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลายกิจกรรมทั้งกาลังเงิน กาลังคน วิ ธีการจัดการ และเทคโนโลยี ภายใต้แผนการดาเนินงาน ๔ แผน คือ
แผนการให้คาปรึกษาและข้อมูล แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนวิจัยต่อยอด และแผนเผยแพร่ความรู้ และได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ดังนั้นจึงขอรายงานผลการดาเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ชี้แจง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล)
ความเป็นมา
ตามที่ ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้มี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมือการดาเนิ น งานหน่ ว ยบ่ มเพาะวิส าหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ที่จะพัฒนางานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและบริการชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผลักดันและสนับสนุนการนางานวิจัยออกสู่
เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสู่ การผลิตและการบริการ โดยส่งผลให้ชุมชนและสังคมไทยสามารถ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
ในการนี้ ศูน ย์ บ่ มเพาะวิส าหกิจมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็ นสมควรเสนอ
ต่อผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย เพื่อ โปรดทราบ รายงานผลการดาเนิ นงานของศู นย์บ่ม เพาะวิส าหกิจ ประจาปี
งบประมาณ 2559
มติ ที่ป ระชุม รั บ ทราบ มอบฝ่า ยวิ จัย และบริ การวิ ชาการ วิเ คราะห์ปั ญหา อุป สรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ต่อไป
3.5 การด าเนิน งานโครงการพัฒนาธุ ร กิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ระหว่างสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล)
ความเป็นมา
ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
(National Startup Committee) ได้พัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทย
(พ.ศ. 2559 - 2564) ได้กาหนดแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทย โดยเร่งดาเนินการให้มี
การเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น
การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้มหาวิทยาลัย เป็น
แหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม
ของประเทศ จาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และดาเนินการร่วมกับภาครัฐในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จะส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ จากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และเป็น New Engine of Growth ของประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ( Startup Ecosystem) ขึ้ น ใน
สถาบันการศึกษาซึ่งนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurial University) และ
ยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการทางานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความตระหนักและการตื่นตัวใน
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
2.เพื่อสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย (Quadruple Helix) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น ในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ
ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อโปรดทราบ การดาเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสู ง
(Innovative Startup) ระหว่างสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจ ารณารายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค.2559 – 31 มี.ค.2560) ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิ ชั ย ได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติงานประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทั้ ง ๔ ด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย
พร้อมทั้งกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด สาหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
ไว้ จานวน 41 ตัวชี้วัด นั้น
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้ น ไตรมาส 2 (1 ตุ ล าคม 2559 - 31 มี นาคม 2560) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานและภาระงานที่ยังดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลการดาเนินงาน โดยสามารถ
สรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้
พันธกิจที่ 1 : ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ จานวน 30 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
9 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
7 ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 2 : ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1 ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 3 : สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม จานวน 9 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
3 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
6 ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 4 : ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จานวน 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1 ตัวชี้วัด
จากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปี จานวนทั้งสิ้น
41 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปี จานวน 14 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ที่ดาเนินการ 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.18 ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 20 ตัวชี้วัด จาก
ตัวชี้วัดที่ดาเนินการ 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.82 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 7 ตัวชี้วัด
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑) พิจารณาผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้
๒) พิจารณาผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ) หารือต่อที่ประชุม เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 17 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ
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60 ขณะนี้ผลการดาเนินงานอยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวหากผลการดาเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
จะส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี พ.ศ.2559 หลักสูตร 2 ปี จึงขอหารือต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถึงการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินการตัวชี้วัดที่ 17 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหน่วยงานดาเนินงานและขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุ ค่าเป้าหมาย
และมอบกองนโยบายและแผนรายงานผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และสิ้นไตรมาสที่ 4
4.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การขอใช้หลักสูตรร่วมกัน สาหรับคณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์
ขอใช้หลักสูตรร่วมกัน ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ความเป็นมา
ด้วยขณะนี้มีคณะ/วิทยาลัย ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทาสูตรใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เป็นไป
ตามศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา นั้น
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงขอหารือเรื่องการขอใช้หลักสูตรร่วมกัน สาหรับคณะ/วิทยาลัย ที่มีความ
ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรร่วมกัน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
โปรดพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความอนุเคราะห์เจ้าของหลักสูตร ให้คณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะขอใช้หลักสูตรร่วมกัน
ในระยะเวลา 1 - 2 ปี เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการประกาศรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเพิ่มเติม
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) เห็นชอบให้มี การขอใช้
หลักสูตรร่วมกัน สาหรับคณะ/วิทยาลัย และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอใช้
หลั กสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารจากคณะศิล ปศาสตร์ และหลักสู ตรเทคโนโลยี อุตสาหการจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ ปัญหาที่ตามมาคือไม่สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องหรือเทียบโอนได้
จึงขอความกรุณาเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างที่นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 และกาลังจะ
ขึ้นชั้นปีที่ 3 ใช้หลักสูตรร่วมกันในระยะเวลา 1 – 2 ปี เพื่อเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องหรือเทียบโอน
ต่อไป
2. คณบดีคณะเทคโนโลยี การจัดการ (นางสุ ภ าพร ไชยรัตน์ ) เห็ นชอบให้มีการขอใช้หลั กสู ตร
ร่วมกัน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประสบปัญหาเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องหรือเทียบโอน ของปีการปีการศึกษา 2560
ได้ จึงขออนุญาตเจ้าของหลักสูตรขอใช้หลักสูตรร่วมกันในระยะเวลา 1 – 2 ปี ในการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม
3. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี) เห็นชอบให้มีการขอใช้หลักสูตร
ร่วมกัน โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอใช้หลักสูตรร่วมกันส่งผลให้ค ณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอาหาร
และโภชนาการ มียอดนักศึกษาเพิ่มขึ้น
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (นางนุชลี ทิพย์มณฑา ) เห็นชอบให้มีการใช้หลักสูตรร่วมกัน โดยให้ผู้
ขอใช้หลักสูตรปฏิบัติตามข้อกาหนดการขอใช้หลักสูตรร่วมกันที่ได้กาหนดไว้
5. คณบดีคณะบริหาร (ผศ.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์) เห็นชอบให้มีการขอใช้หลักสูตรร่วมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กากับติดตามเรื่องการขอใช้หลักสูตร
ร่วมกัน และนารายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และรับรองมติที่ประชุม
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4.3 พิจารณาแนวทางสาหรับมหาวิทยาลัยและคณะที่เลือกนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ความเป็นมา
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กาหนดให้
สถานศึกษาทุกระดับดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกว่า 10 ปี ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เห็นว่ามีมหาวิทยาลัย/คณะ หลายสถาบันมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศได้ สกอ.จึงมีการเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและเชิญชวนให้สถาบัน
ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยขององค์กรนานาชาติ การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ความท้าทายในการออกนอกระบบ รวมถึง
การขยายตัวของอุดมศึกษาไทยเพื่อความอยู่รอด
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) มาจากเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ งชาติของประเทศไทย ซึ่งมาจากเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา ลักษณะของเกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินองค์กรในภาพรวม อยู่บน
กรอบของการดาเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถใช้ประเมินได้ทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นเกณฑ์
ความเป็นเลิศเดียวกันกับระบบอื่น ๆ ที่ได้มีการริเริ่มใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ PMQA เกณฑ์
ประเมินหน่วยงานภาครัฐ HA เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาล TQA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นต้น เนื้อหา
ในเกณฑ์ EdPEx เป็นข้อกาหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องหลัก ๆ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ของการจัดการที่เป็นระบบ และการปรับปรุงผลการดาเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดแทรกหลักการของการ
บริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวัน
พุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นควรกาหนดร่างแนวทางในการดาเนินงานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่
นาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประกันคุณภาพการดาเนินงาน
ขององค์การ เพื่อให้มีการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถตรวจสอบคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานที่ เ ลื อ กใช้ เ กณฑ์ EdPEx ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ารได้ โดยมี
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาแนวทางฯ : ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
เกณฑ์ EdPEx ไม่ใช่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง หรือการประเมินเพื่อคะแนน โดยไม่ได้มีการพัฒนา
คุณภาพจริง
- ปีที่ 1 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์
EdPEx ตามแบบรายงานที่กาหนด และรายงานวิธีการนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในสถาบันว่ามีแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างไร พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
- ปีที่ 2 จัดส่งข้อมูลรายการผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาที่จัดส่งในปีที่ 1 พร้อมจัดส่งข้อมูล
พื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
- ปีที่ 3 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่กาหนด
พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยคณะอนุกรรมการจะ
พิจารณาและสุ่มตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง ซึ่งจะสอดคล้องกับการตรวจติดตาม 3 ปีตามกฎกระทรวงฯ
ซึ่งคณะกรรมการการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ดมศึก ษา ในการประชุ มครั้ง ที่
6/2558 เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2558 มี ม ติ เ ห็ น ชอบต่ อ ร่ า งแนวทางในการด าเนิ น งานส าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่นาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางสาหรับมหาวิทยาลัยและ
คณะที่เลือกนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) เสนอต่อที่ประชุม ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึง่ ผลการประเมินที่ผ่านมาบางหน่วยงานและบางคณะ มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จึงมี
ข้อคิดเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่อยู่ในระดับกลาง และได้ พัฒนาผล
การประเมินให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับดีมาก โดยมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศแล้วนั้น ค่อยนาหลักเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
2. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ) เสนอต่อที่ประชุม ให้ตั้งคณะกรรมการหรือทีมงาน ใน
การศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้หลักเกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
มติที่ประชุม มอบคณบดี และผู้บริหารทุกท่าน พิจารณาและศึกษาความเป็น ไปได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36
“พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” จานวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬา
ฟุตบอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) กีฬาเปตอง
(ชายและหญิ ง ) กี ฬ าเทนนิ ส (ชาย) กี ฬ าหมากกระดาน(ชาย) และกรี ฑ า (ชายและหญิ ง ) ระหว่ า งวั น ที่
5 – 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา นั้น
การจัดการแข่งขันกีฬาฯดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ลาดับที่ 28 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 61 มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงขอรายงาน
ผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันจานวน 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 ทุ่มน้าหนัก 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 มอบประชาสัมพันธ์จัดทาป้ายแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นางสาวณัฐวดี เทวมิตร )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
แทน เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

