
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่5/2561  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี                       (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
5.  นางอุษา  ศรีเจริญ แทน รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                          
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์  หยงสตาร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
18.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
20.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
24.  อาจารย์บุษราคัม  ทองเพชร แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
26.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
27.  อาจารย์สุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  อาจารย์ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
32.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
33.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
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34.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
35.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
38.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
39.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
40.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
41.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
42.  นางสาวจุติพร  ไชยสวัสดิ์ แทน ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                         (ติดราชการ) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา            (ติดราชการ) 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                    (ติดราชการ) 
4.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ       (ติดราชการ) 
5.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ) 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
 1.1.1 เนื่องด้วยอาจารย์พรเพ็ญ  เกิดสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง ได้เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
10 ตุลาคม 2561  
  คณะเจ้าภาพได้ก าหนดการตั้งศพบ าเพ็ญกุศล ณ สมาคมฮกเกี้ยน ศาลา 3 ถนนกันตัง  
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2561 และก าหนดการฌาปนกิจศพ  
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ วัดแจ้ง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง   
  ในการนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เกิดสุข ที่ได้สูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว และมหาวิทยาลัยขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันจันทร์ที่ 15 
ตุลาคม 2561  
   

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 1.1.2 ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 ทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
   

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 1.1.3 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จ านวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี 
   ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 
   ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี  
   ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์  หยงสตาร์   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทน 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5. นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง  
 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

  และ 6. นายพลากร  พันธุ์มณี   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย   
 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 1.1.4 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของ
การเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตส านึกของการเป็นข้าราชการที่ดี จึงขอ
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมใจกันส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ในทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป  และมอบหมายกองบริหารงานบุคคล แจ้งรายละเอียดไปยังทุกหน่วยงานทราบ  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 1.1.5 แจ้งนโยบายให้ทุกหน่วยงานทราบและให้ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
  เนื่องด้วยในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี ภาคใต้จะเป็นช่วงมรสุม ฝนตกหนัก จึงขอให้
ทุกหน่วยงานปรับปรุงสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆหน่วยงาน ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สะอาด เพ่ือลดปัญหาการเกิดน้ าขัง กิ่งไม้ ต้นไม้ล้มทับสายไฟ   
  และขอให้ทุกหน่วยงานส ารวจอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือ ครุภัณฑ์
ส านักงานที่ช ารุด น ามาซ่อมแซมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ แล้วน าไปบริจาคหรือสนับสนุนทางด้านการศึกษากับ
โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา  
  ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามนโยบายที่ได้แจ้งไปแล้วนั้นโดยทันที พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานไปยังอธิการบดีทราบต่อไป   
   

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
    
๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  
  ขอความร่วมมือผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ควบคุม ดูแล และก าชับการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา  
  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
  1.2.2. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ส านักงบประมาณขอเข้า
เยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พื้นที่ขนอม   
  เนื่องด้วยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่รับผิดชอบ
ดูแลงบประมาณด้านการศึกษา ลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะขอเข้าเยี่ยม
ชมพ้ืนที่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พ้ืนที่ขนอม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จึงขอแจ้งให้
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดเตรียมพ้ืนที่และเตรียมความพร้อมในการ
ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในวันดังกล่าว    
 
  มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561  
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  1.2.3. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การตอบแบบส ารวจ
ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออม และหลักประกันในอนาคตของพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว 
จึงได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลความสนใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  
  ทั้งนี้กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้ว จึงขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดตอบแบบส ารวจข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัด ให้ความส าคัญในการตอบแบบ
ส ารวจข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อผลักดันให้มี
จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป   
 
  1.2.4. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การเปิดรับสมัครให้
นักศึกษาที่อยู่นอกพื้นที่การรักษาของโรงพยาบาลสงขลา ยื่นขอย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็น
โรงพยาบาลสงขลา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจะร่วมท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลสงขลา และเพ่ืออ านวยความสะดวกการรักษาให้กับนักศึกษาที่อยู่นอกพ้ืนที่การรักษาของ
โรงพยาบาลสงขลา มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดให้นักศึกษาที่อยู่นอกพ้ืนที่ ยื่นความประสงค์ขอย้ายสถานที่
รักษาพยาบาลมาเป็นโรงพยาบาลสงขลา นั้น  
  ในการนี้ จึงขอให้แต่ละคณะประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาทราบ เพ่ือเข้าร่วมหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลสงขลา เนื่องจากระบบจะปิดรับสมัคร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561   
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2561 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 
09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 
4/2561 
 
 มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ล าดับที่ 6   
  จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
  แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น  
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.2 รายงานผลการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการมหกรรมนวัตกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2561
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน) 
 ความเป็นมา 

 ตามท่ี จังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมจัดแสดง
นิทรรศการมหกรรมนวัตกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2561 โดยใช้ชื่องาน Thailand Rubber 
Innovation Expo 2018 : Rubber Is Life เพ่ือร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการด้านนวัตกรรมยางพารา ใน
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 256๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น 

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งตัวแทน นายเอกรัตน์ หนูหวัง ผู้ช่วย
นักวิจัยเข้าร่วมการจัดแสดงบูธนิทรรศการฯ ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 256๑  ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในชื่อผลงาน ของเล่นเด็กจากวัสดุรักษ์
โลก (Kid Toys from Eco-Materials) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประดิษฐ์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 

 ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 

   ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนให้มีการจัดส่งผลงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และกระตุ้นให้อาจารย์น าผลงานเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้พัฒนาและขยายผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานต่างๆได้
มีการพัฒนาและขยายผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยใช้หลักการ ท าได้จริง ใช้ได้จริง และสามารถขายได้จริง  
 
3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามล าดับ 
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โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) นั้น 
  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 
6 - 7 กันยายน 2561 โดยมีชุดคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  อิสรไกรศีล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์  พลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  จิตมนัส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   กรรมการ
  5. อาจารย์พล  เหลืองรังษี   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่        กรรมการและเลขานุการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน ตัว
บ่งชี้ 

Input Process 
Output/ 
Outcome 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 2.39 5.00 3.27 3.61 การด าเนินงานระดับดี 

2. การวิจัย 3 4.49 5.00 4.05 4.51 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 4.50 4.17 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 13 3.09 4.86 3.83 4.21 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

 

 มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการรายงานผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
(CHE QA Online) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2561 เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 และขอข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
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คร้ังท่ี 5/ 2561 
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  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อเสนอแนะ โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงาน ก ากับ ติดตาม และดูแล โครงการต่างๆ ให้มี
วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์บรรลุค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

3.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ สิ้นไตรมาส 4  
 (1 ตุลาคม ๒๕60 – 30 กันยายน  2561)    
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  รวมทั้งแผนงาน/ โครงการ จ าเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพ่ิมเติม  
แล้วนั้น 

 ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕60 – 30 กันยายน  2561) ข้อมูลจาก
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ณ วันที ่3 ตุลาคม ๒๕61  

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
  กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงาน
โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ สิ้นไตรมาส 4  
2. ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ สิ้นไตรมาส 4  
3. ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

ณ สิ้นไตรมาส 4  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการโครงการที่มีสถานะอยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  
 
3.5 แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62       
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ         
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ เมื่อคราวประชุมงานนโยบายและแผน  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกลไก
ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  แล้วนั้น 
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ในการนี้  เ พ่ือให้การบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  กองนโยบายและแผน จึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการ
บริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ทีเ่ข้าท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบแนวปฏิบัติในการ
บริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 
1.1 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน  

วัน เดือน ปี  ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
1.2 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ที่อยู่ภายในไตรมาสเดียวกัน  กรณีหน่วยงาน

สังกัดวิทยาเขต  ให้อยู่ในอ านาจรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  โดยเมื่อได้รับอนุมัติให้เลื่อน
ระยะเวลาด าเนินโครงการแล้ว  ให้หน่วยงานส าเนาหนังสือส่งมายังกองนโยบายและแผน 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจ าปี 

1.3 การขอเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ข้ามไตรมาส หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัย 

2. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  เช่น การขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย / วัตถุประสงค์ 
โครงการ / กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ / ตัวชี้วัดโครงการ ฯลฯ  หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

3. การขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติม  ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 
QUICK win Project  และจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น  โดยต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบทุกหน่วยงานน าแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการ Letter of Intent of the Key Projects  IMT-GT ( UNINET ) 
  ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ  อินทร์สังข์) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิก IMT-GT 
(UNINET) โดยมีมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายกว่า 30 แห่งจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย 
ร่วมมือกันในการฟ้ืนฟูเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT ( UNINET ) และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของ 
UNINET Strategic Plan (USAP) ซึ่งถือเป็นการฟ้ืนฟูวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคย่อยที่จะสามารถมี
บทบาทโดยตรงในเป้าหมายการพัฒนาของ IMT-GT โดยการฟ้ืนฟูโครงการเดิมและก าหนดแผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา 2 ปี ส าหรับการด าเนินการของ UNINET ในปี พ.ศ.2562-2563 จุดเด่นของแผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา 2 ปี 2562 – 2563 คือการด าเนินการโครงการส าคัญๆ 12 โครงการ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัย
ทั้งหมดมีโอการเข้าร่วมได้ นอกเหนือจากโครงการอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องการจะเป็นผู้น าด้วยตนเองหรือ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ใน USAP 2460 – 2564 
  และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  อธิการบดี (ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม) ได้เข้าร่วม The 5th UNINET 
Workshop และได้ลงนามในจดหมายแสดงเจตจ านงในการเข้าร่วมในแต่ละโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ  
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และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ  อินทร์สังข์) เป็นผู้แทนการเข้าร่วมงาน The 5th UNINET 
Workshop เพ่ือทบทวนรายละเอียดโครงการส าคัญๆ และหาข้อเสนอแนะของโครงการ ดังนี้  
   1. IMT-GT UNINET Scholarship 
  2. Eco – Campus 
  3. Solar Programme in Campus 
  4. Energy Efficiency for Building 
  5. Student Green Bootcamp 
  6. Conference on Sustainable Green Living 
  7. Internship Programme 
  8. Green Run 
  9. Tree Planting 
  10. Training of Trainers for Carbon Inventory 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรเสนอต่อ
ที่ประชุม พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการ Letter of Intent of the Key Projects IMT-GT ( UNINET) 
ทั้ง 10 โครงการ จากคณะต่าง ๆ 

 

  มติที่ประชุม  มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ อินทร์สังข์) ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับคณบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 
4.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติโครงการวิจัยค้างส่งประจ าปีงบประมาณ 2549 - 2559 
 ผู้ชี้แจง  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยเป็น
ประจ าทุกปีนั้น แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีจ านวนโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนการวิจัย
และค้างส่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและป ระเมินผล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2553 ข้อ 8 “การส่งรายงานผลการวิจัย” และเพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศดังกล่าว และสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ “รายงานโครงการวิจัยค้างส่ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549-2559” ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้แนว
ทางการปฏิบัติ ในการด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  มติที่ประชุม มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าร่างมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ส าหรับ
โครงการวิจัยท่ียังไม่แล้วเสร็จตามแผนการวิจัยและค้างส่ง เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป  
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2561 

 
 

หน้าที่ 11/12 
 

 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบเวลาสอบให้กับนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
 ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.  และ
กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนมาร์ค และ 
หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้หัวข้อ 
“สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ Edge of the wonderland” โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นั้น  
  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561  

- จัดตกแต่งนิทรรศการ ภายใต้รูปแบบแนวคิด “สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์”มทร.ศรีวิชัย 
ได้รับมอบหมายให้ตกแต่งนิทรรศการ แนวคิด “Land of Nature” “ดินแดนแห่งธรรมชาติ” 
ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมอธิการบดีทั้ง 9 มทร.   
เข้าชมนิทรรศการ  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
1. พิธีผูกเรือหัวโทง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกระบี่ และผู้บริหาร 9 มทร. 
2. พิธีเปิด และขบวนพาเหรด Thailand Biennale Krabi 2018 ณ หาดนพรัตน์ธารา ชุดที่ 5  
 “มั่งมี ศิลปวัฒนธรรม” องก์ที่ 8 “Southern Thai” (ไทยภาคใต้)  
3. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคล ชายและหญิง 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  
 1. พิธีเปิดโครงการ Thailand Biennale Krabi 2018 และโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจ 
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 โดยพันต ารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
 2. การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก 9 ราชมงคล 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  
 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล 
 2. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภททีม (นักร้อง ประกอบหางเครื่อง) 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาเวลาสอบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากช่วงก าหนดการสอบปลายภาค
เรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่  22 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 โดยนักศึกษาต้องเดินทางเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2561  
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2561 

 
 

หน้าที่ 12/12 
 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าหนังสือขออนุญาตเวลา
สอบนอกตารางสอบให้กับนักศึกษาที่มีรายช่ือเข้าร่วมโครงการไปยังแต่ละคณะ และให้แต่ละคณะสนับสนุน
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจัดหาช่วงเวลาสอบปลายภาคให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป 
 
4.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา  
 ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX 
 ผู้ชี้แจง  อาจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์  
 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการน าโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง (SPEEXX) มาใช้งานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน นักศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ล าดับที่ 11. ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ล าดับที่ 20. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของคะแนนสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ  ล าดับที่ 75. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX” ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้แนวทางการปฏิบัติ ในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX โดยตั้งค่าเป้าหมายให้บุคลการสายวิชาการ 
เริ่มต้นทีห่ลักสูตร B 1.1  และบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มต้นที่หลักสูตร A1  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 

  - ไม่มี –  
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


