รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
14. รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
15. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
นางนุชลี ทิพย์มณฑา
นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
นางสุภาพร ไชยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี สนิ
นางปรีดา ภูมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
นายสุชาติ อินกล่า
นายภานุมาศ สุยบางดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
นายปรีดา เกิดสุข

รักษาราชการแทน อธิการบดี (ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นายเฉลิม ศิริรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นายสาราญ ขวัญยืน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นายมงคล ลีนิน
นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ
นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์
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ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานสภาคณาจารย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจเร สุวรรณชาต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
4. นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
5. นางนุจรี โปฏกรัตน์
6. นายอภิชาต คัญทะชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
แทน ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวชิ ยั

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
2. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
ด้วยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ประสานงานผ่านจังหวัดสงขลาให้จัดเตรียมสถานที่
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน
2560 ซึ่ ง ได้ ใ ช้ ส ถานที่ ใ นการจั ด ประชุ ม ฯ ณ อาคารศรี วิ ศ ววิ ท ยา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ สาหรับการจัดประชุมฯ ดังกล่าว การประชุมได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย
และได้รับหนังสือขอบคุณจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และจังหวัดสงขลา มายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสื อที่
สข 0017.3/22772 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย เพื่ อ ด าเนิ นการสรรหาอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลจากการลงคะแนน ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด และเป็นผู้สมควรดารง
ตาแหน่ งอธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย และขณะนี้อยู่ระหว่ างการดาเนิ นการเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เพื่อดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16
พฤศจิกายน 2560 และได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และผลจากการสรรหาผู้ที่สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
จึงขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560
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๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส)
ด้ ว ยมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลกรุ ง เทพ ก าหนดจั ด โครงการพั ฒ นาการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยเป็นความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในรายวิชาที่
รับผิดชอบ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ Waikato Institute of Technology
ประเทศนิวซีแลนด์
ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งหนังสือไปยังคณะ วิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาโครงการฯ ดังกล่าว
แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0584 /1346 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2560
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสานักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยในคราวประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสานักงานวิทยา
เขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่ผ่านมานั้น และมีมติ
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ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบั ติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานผลการส่งบุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ จึงขอรายงานผลการแข่งขันต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ ดังนี้
1. บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
นายพรโรจน์ บั ณฑิ ตพิสุ ทธิ์ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.1 เข้าร่วมการแข่งขันแบดบินตันทีมอาวุโส รายการฟูก๊กเคียง อินเตอร์เนชั่นแนลคัฟ 2017
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.2 เข้าร่วมการแข่งขันแบดบินตันรายการ BWF World Senior Championships 2017
ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2560 ณ เมืองโคชิน ประเทศอินเดีย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลสองเหรียญทอง
จากประเภทชายเดี่ยวและประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 55 ปี
2. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
2.1 ผ่านการ Pitching ในโครงการแข่งขัน Startup Thailand League ระดับประเทศ จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย จานวน 2 ทีม คือ ทีมฟินิกซ์ และ
ทีม Carry On ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท สาหรับการพัฒนาโมเดลต้นแบบ โดยมีอาจารย์ นิธิพร
วรรณโสภณ และ อาจารย์หทัย แก้วกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการในรอบแรก โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ชื่อโครงการแอพพลิเคชั่นค้นหาผู้สูญหาย รับเงินรางวัลสาหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่น
3,000 บาท โดยมีอาจารย์หทัย แก้วกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ โดยอธิการบดีขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือแสดงความยินดี
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และขอชื่นชมคณบดีที่สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ และมีผลผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับของสังคม
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3.3 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 64 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 260,973,700 บาท เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ได้ทาความตกลง
กับสานักงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันหารือ
กาหนดมาตรการ วิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.4 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน งบกลาง ประจาปี พ.ศ.2560 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 )
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง งบกลาง
ประจาปี พ.ศ.2560 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่ได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยในพื้นที่ภ าคใต้ และจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 28
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 24,282,700 บาท เพื่อให้การกากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกาหนด นั้น
ในการนี้ก องนโยบายและแผน ได้จัด ทารายงานผลความก้า วหน้าในการดาเนิน งาน หมวด
รายจ่า ย งบลงทุน รายการสิ ่ง ก่อ สร้า ง ตามมาตรการกระตุ ้น การลงทุน ขนาดเล็ก ของรัฐ บาล(งบกลาง)
ประจาปี พ.ศ.2560 ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาววันเพ็ญ จิตต์พงศ์) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุม การ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อที่ประชุมเห็นได้ว่าข้อมูลจะไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลด้วยมือ
และเพื่อให้ระบบกากับติดตามการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมว่า ขอให้มีการพัฒนาระบบการรายงานผลงบลงทุนเพิ่มเติม ในการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย
เพื่อตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของข้อมูล
2. รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ หาร (ผศ.สุ เทพ ชู กลิ่ น) แจ้ งต่ อที่ ประชุ ม ตามข้ อเสนอแนะจาก
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ขอให้มีการพัฒนาระบบการรายงานผลงบลงทุน นั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและเห็นควรให้มีการพัฒนาต่อยอดจากระบบ 3 มิติ โดยมอบหมายให้ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองคลัง กาหนดความต้องการและทิศทางของระบบ แล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป
3. อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม เนื่องด้วยกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ จะต้องมีการ
ตรวจสอบ ออกแบบเขียนแบบ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จึงทาให้มีการส่งแบบบางรายการล่าช้า
จึงแจ้งต่อที่ประชุม มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย ดาเนินการจัดหานักศึกษาที่มีความสามารถ
ในการออกแบบเขียนแบบและมีความประสงค์จะทางานล่วงเวลา เข้ามาช่วยงานในด้านการออกแบบเขียนแบบที่
ยังไม่แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2561 งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ อินทร์สังข์)
ความเป็นมา
ด้ ว ยงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละการประกั น คุ ณ ภาพ ขอแจ้ ง ก าหนดการตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2561 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอแผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งอาจารย์
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการต่างๆ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.อุดร นามเสน) เสนอความเห็นต่อที่ประชุม เรื่องบ้านพัก
รับรองของนักศึกษาต่างประเทศ ให้เน้นย้าเรื่องความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบบ้านพักรับรอง
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560

หน้าที่ 8/17

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.10 ระดับดี และคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ
4.51 ระดับดีมาก ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง ในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น
ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จัดส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ไปยังผู้กากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้
ผู้กากับ ติดตาม และผู้ รั บผิดชอบจั ดส่ งแนวทางมายังกองวิเทศสั มพันธ์และการประกันคุณภาพในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2559
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2560 เพื่อโปรด
พิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2559
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้มีการ
ระดมความคิดจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกันหารือและกาหนดประเด็นต่างๆ ในการพัฒนา
กิจกรรม โครงการ ให้ประสบความสาเร็จและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินฯ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ของผศ.สุเทพ ชูกลิ่น และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ควรจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง
โดยให้ข้อสังเกตว่า ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมินฯ จะดูผลการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของปีที่
ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วอย่างไร มีกิจกรรม โครงการ มารองรับแล้วหรือไม่ เมื่อ
ดาเนินการแล้วประสบผลสาเร็จอย่างไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด) จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ และร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรม โครงการ ให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินฯ และนาไปสู่แนวปฏิบัติที่แท้จริง

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560

หน้าที่ 9/17

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ม หาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย ได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จานวน 1,098,670,200 บาท (หนึ่ง
พั น เก้ า สิ บ แปดล้ า นหกแสนเจ็ ด หมื่ น สองร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 ตามที่ได้ทาความตกลงกับส านักงบประมาณ และสอดคล้ องกับการบริห ารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ประกอบกับผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เปรียบเทียบ 9 มทร. พบว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลการเบิกจ่ายอันดับต่าลงนั้น
มทร.
1. มทร. สุวรรณภูมิ
2. มทร. พระนคร
3. มทร. ตะวันออก
4. มทร. ธัญบุรี
5. มทร. อีสาน
6. มทร. รัตนโกสินทร์
7. มทร. กรุงเทพ
8. มทร. ศรีวิชัย
9. มทร. ล้านนา

ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 4 (ร้อยละ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
89.50
96.63
95.10
93.43
90.71
93.99
86.40
88.79
93.48
80.69
83.31
91.51
90.26
91.95
90.22
89.68
83.61
89.28
75.87
82.31
87.97
2
4
92.28
89.11
87.60
82.72
80.79
86.02
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ทั้งนี้เพื่อให้การกากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนได้จัดทามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน (คณะ/วิ ท ยาลั ย ส านั ก / สถาบั น / กอง / หน่ ว ย / ศู น ย์ ) เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวม

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ(สะสม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ร้อยละ)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
25.00
50.00
75.00
100.00
39.21
59.21
79.21
100.00
24.00
48.28
73.28
100.00
39.00
60.99
81.58
100.00
29.00
53.00
76.00
100.00
32.00
55.00
77.60
100.00

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560

หน้าที่ 10/17

2. ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย สานัก / สถาบัน / กอง / หน่วย / ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบดาเนินงาน แต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หาก
หน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพัน มหาวิทยาลัยฯ จะโอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
ไตรมาส
ไตรมาส 1-2 (1 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)
ไตรมาส 4 (1 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2561)

กาหนดโอนเงิน
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

3. มอบกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ สิ้นไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีและกองนโยบายและแผน
ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) ให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า แต่ละคณะควรวาง
แผนการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา
2. ผู้อานวยการกองคลัง (นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหนึ่งที่ทาให้มี
การเบิกจ่ายงบดาเนินงานของแต่ละคณะล่าช้า สืบเนื่องมาจากเรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ของ
เทอม 2/2560 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ แน่นอน และ เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาของเทอม 1/2561 จะเลื่อมล้าไปยังปีงบประมาณ 2561 หรือไม่ จึงทาให้แต่ละคณะต้องชะลอ
การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) เห็นด้วยกับข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ให้มหาวิทยาลัยดึงเงินคืนเพื่อ
นาไปขับเคลื่อนตามนโยบายมหาวิทยาลัยด้านอื่นๆ ต่อไป
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 และ 2 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณแรกสุด 50 % ทาให้ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้แต่ละคณะไปพิจารณาและวางแผนการดาเนินงานใหม่อีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2560

หน้าที่ 11/17

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สารวจข้อมูลอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอัตราว่าง ณ ปัจจุบัน
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
เนื่องด้วยกองนโยบายและแผนได้ประสานไปยังกองบริหารงานบุคคล ในการขอสารวจข้อมูลอัตรา
ว่างพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อรายงานต่ อส านัก งบประมาณ นั้ น ในขณะนี้มหาวิ ทยาลั ย มีอัต ราพนัก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ทั้ ง สิ้ น จ านวน 800 อั ต รา และมี อั ต ราว่ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย จานวน 50 อัตรา ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการนี้กองนโยบายและ
แผนจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อโปรดทราบและร่วมกันหารือเพื่อกาหนดมาตรการ วิธีการ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบข้อมูล และดาเนินการจัดประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกาหนดมาตรการและแนวทางในการดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

