รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
11. อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
12. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
17. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
18. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
19. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
20. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
22. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
24. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
25. อาจารย์สุชาติ อินกล่า
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
27. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
28. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
29. อาจารย์ปิยะพร มูลทองชุน
30. อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
32. อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
33. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์

รักษาราชการแทน อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองคลัง
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นายธีรธัชช์ แซ่ล้อ
นางวศินี จิตภูษา
นางดรุณี ลีนิน
นายมงคล ลีนิน
นางดาวดล จันทรประทิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
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ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
แทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. อาจารย์จเร สุวรรณชาต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
4. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ติดราชการ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(ติดราชการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ติดราชการ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ติดราชการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
4. นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ
แทนพระองค์ ไ ปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2560
ตามหนังสือที่ รล 0002.3/12375 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สานักพระราชวังแจ้งทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา
2560 ซึ่งทรงกาหนดจะเสด็จฯ ในช่วงวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จานวน 5 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
4. อาจารย์สาราญ ขวัญยืน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
5 นางดาวดล จันทรประทิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ประกาศเจตจานงสุจริตใน
การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณะชนว่า จะขับเคลื่อน
หน่วยงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชั ย ซึ่ง ได้ กาหนดนโยบาย
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เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้บุคลากรทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
จานวน 3 หน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 แจ้งกาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และ
งานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานต่อที่ประชุม
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ขึ้ น โดยจั ด มาทั้ ง สิ้ น ๙ ครั้ ง ซึ่ ง จะหมุ น เวี ย นความรั บ ผิ ด ชอบการเป็ น เจ้ า ภาพ ซึ่ ง ในปี นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมติที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้เห็นชอบให้จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขึ้น ภายในงาน
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนาเสนอ เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา ออกสู่สายตาสาธารณะชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสังคมและชุมชน โดยมีหัวข้อการประกวด “ผลงานสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมที่มีความสร้างสรรค์สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทย” กาหนดวันประชุมในวันที่ 1 – 3
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ซึ่งในปีนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเป็นจานวนมาก จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และนักวิจัยที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับชมการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง รายงานต่อที่ประชุม
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้ามพลาด
จังหวัดตรัง ในวันที่ 29 เมษายน 2561 โดยบริษัทมิตซูมิชิ อีเล็คทริค กันยงวั ฒนา จากัด เนชั่นทีวีช่อง 22
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยจัดขึ้น ณ ชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาเภอสิเกา จังหวัด
ตรั ง โดยมีอดีตนายกรั ฐ มนตรี นายชวน หลี กภัย นายวีระศักดิ์ โควสุ รัตน์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า นายยาซุ ชิ โ มริ ย าม่ า กรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ อิ เ ล็ ค ทริ ค กั น ยงพั ฒ นาจ ากั ด
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสมชาติ มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเนชั่น มาร่วมปั่น
จักรยานระยะทาง 38 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีนักปั่นมาร่วม
กิจกรรมมากกว่า 500 คน
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 2/2561 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้ บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ ว
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ
ครั้งที่ 2/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขชื่อเรื่อง เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 1.2.1
จากเดิม
แจ้งกาหนดการจัดงาน Research Expo
แก้ไขเป็น แจ้งกาหนดการจัดงาน Regional Research Expo 2018
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มี การประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ยในคราวประชุมครั้ งที่
2/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีนโยบายขับเคลื่อนให้บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ และให้ความสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกาหนด ฝ่ ายวิชาการจึงร่วมกับ
สานั กส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ด้วยการจัดซื้อโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ออนไลน์ หลักสูตร CEFR จานวน 2,500 ชุด วัดความก้าวหน้าระหว่างเรียน โดย
บุคลากรสามารถเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ด้วยระบบออนไลน์
ในการนี้ ฝ่ ายวิชาการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ โครงการพัฒนา
คุณภาพภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.3 รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ความเป็นมา
ตามที่คณะกรรมการบริห ารจัดการความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและกาหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง
ตามมาตรการ พร้อมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรการเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยลดลง นั้น
โดยมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้กาหนดประเด็นความเสี่ยง จานวน 3 ประเด็น และปัจจัยเสี่ยง จานวน 9 ปัจจัยเสี่ยง
ดังนี้
ประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผล
ระดับ ลาดับ
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
กระ ความ ความ
ทบ
เสี่ยง
เสี่ยง
4
(20)
1
1.การสนับ สนุน งบประมาณจาก 1.นโยบายระดับ มหาวิท ยาลัย ไม่ต อบสนองต่อ 5
สูงมาก
ภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ
4
(16)
3
2.ผลการดาเนิน งานของแผนงาน/โครงการไม่ 4
สูงมาก
สามารถขับ เคลื่อ นแผนปฏิบัต ิง านประจาปีใ ห้
บรรลุเป้าหมาย
4
(20)
2
2.คุณภาพการจัดการศึกษา
1.การบริห ารหลัก สูต รไม่เ ป็น ไปตามเกณฑ์ 5
สูงมาก
มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ
3
(15)
4
2.คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม 5
สูงมาก
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ
3
(6)
8
3.หลักสูต รไม่สอดคล้อ งกับตลาดแรงงานส่งผล 2
ปานกลาง
ให้การมีงานทาของบัณฑิตต่ากว่าเกณฑ์
(12)
4.ระบบการดูแ ลนัก ศึก ษาไม่เ ข้ม แข็ง ส่ง ผลให้ 4
3
5
สู
ง
นักศึกษาออกกลางคันสูง
5.โครงการสร้า งพื้น ฐานและสิ่ง สนับ สนุน การ 2
3
(6)
9
เรีย นรู ้ไ ม่เ อื ้อ ต่อ การเรีย นรู ้แ ละใช้ช ีว ิต ของ
ปานกลาง
นักศึกษาในปัจจุบัน
3.ความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน 1.การละเลยต่อ พ.ร.บ.การจัด ซื้อ จัด จ้า งและ 2
4
(8)
6
การจัดซื้อจัดจ้ าง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สูง
2.มีผ ลประโยชน์ท ับ ซ้อ นในการท างานและ 2
4
(8)
7
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อ
สูง
จัดจ้าง

และกาหนดมาตรการควบคุม ความเสี ่ย ง ตัว ชี้วัด ประเมิน ความเสี่ย งตามมา ตรการ โดยมี
ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามมาตรการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ให้มีความเสี่ยงลดลง รายละเอียดดังแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อโปรด
ทราบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยขณะนี้ ส านั ก งบประมาณ ได้ จั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามร่ าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณมายัง มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวงเงินจานวน 922,832,700 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอของบประมาณ จานวน 2,807,942,800 บาท โดยได้รับจัดสรรกรอบวงเงินตามร่าง
พ.ร.บ. จานวนร้อยละ 32.82 ของคาเสนอของบประมาณ
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กับงบประมาณที่ได้รั บจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏว่าได้รับจัดสรรลดลงร้อยละ 16.00
ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาจจะลดลงอีกเนื่องจากวงเงินดังกล่าวยังไม่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะ
ดาเนินการพิจารณาในเดือน มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
กองนโยบายและแผน ได้จัดทาข้อมูลสรุปการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 กับกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ตามมติที่ประชุมผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลั ยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 20
ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อให้การกากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย สานัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์)เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ด าเนิ น งาน แต่ ล ะไตรมาสให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนด
หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยยังไม่ได้ดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัก มหาวิทยาลัยฯ จะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ นั้น
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้กากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด จานวน 2 หน่วยงาน
ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากหน่วยงานทั้งหมด 35 หน่วยงาน และมี
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยยังไม่ได้ดาเนินการ
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ก่อหนี้ผูกพัก จานวน 33 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 35 หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารแนบในที่ประชุม
ประกอบกับในเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ งดประชุมผู้บริหารประจาเดือน ทาให้
ไม่สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดาเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้แก่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ทราบได้ แต่เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน กองนโยบายและ
แผน ได้จัดทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดาเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นการเบื้องต้น โดยมีผลการพิจารณาและนามาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
1. เนื่องจากในไตรมาส 2 มีหน่วยงานจานวนมากไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงานให้
เป็ น ไปตามแผนได้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง อนุ โ ลมการด าเนิ น การตามมาตรการให้ ไ ตรมาส 2 ไปพลางก่ อ น
โดยให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย สานัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ไตรมาส 3 ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด
2. หากไตรมาส 3 หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ากว่า เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด โดยยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน มหาวิทยาลัยฯ จะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้
3.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2
( 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 )
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน / โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่
หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม มาเป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานแผนงาน / โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารแนบในที่ประชุม
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ นสมควรเสนอต่ อผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่ อโปรดทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2561 )
และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในประเด็นต่อไปนี้
1. มาตรการ/วิธีการ สาหรับโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 –
31 ธันวาคม 2560) หากภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ยังไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
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1.2 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินงานตามแผน ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2561 –
31 มีนาคม 2561) หากภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ยังไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
2. มาตรการ/วิธีการ ดาเนินการโครงการที่มีส ถานการณ์ดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการ” นานกว่า 3 เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนิน การเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ผลิตตาราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 แจ้งขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการ
จัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย แบบฟอร์มรายการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และประเด็นข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 แจ้งการจัดทาระบบฐานข้อมูล มคอ.3 - มคอ.6
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
“กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ” เป็ น การด าเนิ น การตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็ นการประกัน คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ และสาขาวิช า เพื่อให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ จากนโยบายดังกล่ าว ส านักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จึงเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการหลักสูตรของรายวิชา จึงจาเป็นต้องมีระบบ
บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาที่ดี สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการใช้งาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลั กสู ตรและรายวิชา
สาหรับอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ระบบดังกล่าวเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยสามารถบันทึกข้อมูล มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 พร้อม
กาหนดการส่งรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 – มคอ.7 ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.9 แจ้งผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
กาหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 08.15 – 14.30 น. ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการนี้ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งผลการคัดเลื อกและตัดสินรางวัล
โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 แจ้งปฏิทินการดาเนินงานการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 และ รอบที่ 5
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบ Thai University
Central Admission System (TCAS) ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วนั้น เนื่องจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงกาหนดการรับสมัครในรอบที่ 3 และรอบที่ 5 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งปฏิทินการดาเนินการรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 และ รอบที่ 5 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
แนบในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบ Thai
University Central Admission System (TCAS) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ระบบโควตา ระบบสอบตรง ระบบรับตรงอิสระ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้ดาเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 – วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2561 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 รายงานผลการดาเนินงาน และรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2560 ( ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 )
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นาเสนอวาระการประชุม เรื่อง “รายงานผลการดาเนินงาน และ
รายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 –
กันยายน ๒๕60) ไปแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่ งเสริมและพัฒนา
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งานวิจัย พ.ศ.2559 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 15.6 ควบคุมติดตามผลการดาเนินงานของ
กองทุน เพื่อรายงานที่ประชุมสภาหรื อที่ประชุมหน่ว ยงานอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง โดยที่ประชุมได้มีมติให้
ตรวจสอบยอดเงินและนาเข้ารายงานต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง นั้น
ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจั ย หน่ ว ยงาน ปี งบประมาณ ๒๕60 (ตุล าคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60) ต่อที่ประชุมผู้ บริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ
ข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากยังตรวจพบว่าข้อมูลบางส่วนยังไม่ถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13 รายงานผลการดาเนินโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya)
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันคีนัน แห่งเชีย และบริษัทเชฟรอนประเทศ
ไทยสารวจและผลิต จากัด มีการทาบันทึกสัญญาข้อตกลงและมีการดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) โดยการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมเพื่อผลิต
กาลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตามโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต”
ด้วยการยกระดับโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตครู
การพัฒนาครูประจาการหรือครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา การจัดทาหลักสูตรร่วม การเปิดสอนร่วมกัน การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
หน่วยฝึกอบรมต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่นักเรียนและชุมชนในด้าน STEM for TVET
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเทคนิควิชาชีพและเทคโนโลยีอันเป็นพื้นฐานที่
สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้หลุดพ้นจากสภาวะ
“ติดกับดัก” ของประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม
ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ข้อเสนอเพื่อทราบ
ในการนี้ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดาเนินโครงการตามแผนปีที่ 1/2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
รายงานผลการดาเนินโครงการดังกล่าว รวมถึงได้รายงานแผนการใช้งบประมาณทั้งหมดในปีที่ผ่านมา ไปยัง
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (ผู้ให้ทุน) ได้ท ราบผลอย่างละเอียด และในขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ดาเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการปีที่ 2/2561 จากสถาบันคีนัน แห่งเอเชีย (ผู้ให้ทุน)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.14 รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ชี้แจง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย (นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล)
ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดาเนินการกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ในปี พ.ศ.2561 และปัจจุบัน ในการนี้ศูนย์บ่มเพาะฯ จึงมีความประสงค์จะรายงานผล
การดาเนินงานและกิจกรรมต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
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1.โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2560 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.โครงการ การจ้างปรับปรุง /พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่ตาลโตนด
และพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์น้าตาลโตนด สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)
3.โครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ นวั ต กรรมเกิ ด ใหม่ ที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง (Innovative Startup)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.โครงการการพัฒ นาและสร้า งผู้ ป ระกอบการ โดยใช้ ความรู้ ในสถาบั นอุ ดมศึก ษาเป็ นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.15 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่า เพื่อพัฒนาให้ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้ชี้แจง นายธีรธัชช์ แซ่ล้อ แทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ด้วยคณะกรรมการกากับ ติดตามและดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ได้พิจารณากรอบ
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า โดยเห็นชอบ
ในกรอบแนวทางดั ง กล่ า ว และมี ม ติ ใ ห้ ก าชั บ การปฏิ บั ติ ใ นขั้ น ตอนการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งานและ
การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ประกอบกับที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่ได้
บั น ทึกข้อมูล ในส่ ว นนี้ จึ ง ขอให้ผู้บังคับบัญชาดาเนิ น การกรอกข้อมูลแผนพัฒนาผลการปฏิบัติร าชการ
รายบุคคลในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่าทุกครั้ง เพื่อนา
ประเด็นดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน เห็นควรให้มีการแก้ไขเกณฑ์ในการ
จัดส่งคะแนนก่อนนาส่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อลดข้อผิดพลาดการพิจารณาผลการประเมิน จึงขอ
เสนอแนะให้ ปรับเปลี่ ยนขั้นตอนก่อนจะนาผลคะแนนจัดส่งไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง ขอให้ จัดส่ งไปยังผู้
ประเมินทราบผลคะแนนก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารดาเนินการปรั บแก้ตามข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ...
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน)
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เพื่อทาหน้าที่และ
รั บผิ ดชอบงานตามที่อธิ การบดี มอบหมาย ในการบริ หารงานของมหาวิทยาลั ย ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 441/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
และในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2561 มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/ 2561

หน้าที่ 13/13

ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และได้ผ่านการกลั่นกรองจากสานักงานนิติการเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบ
วาระการประชุม
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาบางโครงการมี
ความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการ จะไม่สามารถดาเนินการได้ และเพื่อลดระยะเวลาและกระบวนการต่างๆ
ในการดาเนินโครงการ จึงขอให้มีการยกร่างระเบียบฯ ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน) ดาเนินการยกร่ าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการบริ การทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การตักเตือนผู้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่า
ผู้ชี้แจง นายธีรธัชช์ แซ่ล้อ แทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ด้ว ยคณะกรรมการกากับ ติดตามและดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งมีหน้าที่กากับ
ติดตามและดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
ในตัวชี้วัด EB5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้พิจารณากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดาเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า โดยให้มีการจัดทากรอบแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว และให้เพิ่มหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดให้คุณให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานไว้แล้ว เช่น การงดเลื่อนเงินเดือน การเลิกจ้าง
เป็นต้น แต่หน่วยงานยังไม่ได้ดาเนินการกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่าอย่างเคร่งครัด
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้ใน
กรณีที่บุคลากรมีผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ให้ผู้ บังคับบัญชาดาเนินการ
ตักเตือนบุคลากรให้มีการปรับปรุงพัฒนางานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้หน่วยงานนาผลการตักเตือนดังกล่าวมา
ใช้ประกอบการให้คุณให้โทษแก่บุคลากรต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้บังคับบัญชาจัดทาหนังสือตักเตือนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ให้มีการปรับปรุงพัฒนางานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้พึงระมัดระวังการใช้
ภาษาหรือใช้คาที่สุภาพ เหมาะสม แสดงถึงความปรารถนาดี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

