
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่1/2562  

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี                       (ประธาน) 
2.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                          
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา             
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                     
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
8.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
19.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
21.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
24.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  อาจารย์สุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  อาจารย์ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
29.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
30.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
31.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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34.  นางวิศินี  จิตภูษา ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
35.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
36.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
37.  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                          
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
5.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
6.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
10.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 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 ขอขอบคุณและขอชื่นชมผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ รวมทั้ง 
อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ได้เปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยจากพายุ
ปาบึก ในพื้นที่อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวขอบคุณและขอชื่นชมผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ 
รวมทั้ง อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ได้เปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ในพ้ืนที่อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ที่
ผ่านมา และขอบคุณไปยังองค์การนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ที่ได้จัดกิจกรรมรับมอบของจิตอาสา 
เพ่ือมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว  
    ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.1.2 ขอชื่นชมบุคลากรทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความ
ภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 
มกราคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอให้ทุกหน่วยงานแต่งกายด้วย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการให้ถูกระเบียบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 1.1.3  ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 172-11/2561 เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้มีมติพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 
2561 เป็นต้นไป  
  ที่ประชุม  รับทราบ 
  

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์จเร สุวรรณชาต) แจ้งต่อที่ประชุม 
เรื่องเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Interpretation Design for Songkhla Old Town 
Conservation เมื่อวันที่ 3 – 9 มกราคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   เมื่อวันที่ 3 – 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้น าคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Interpretation Design for 
Songkhla Old Town Conservation ในการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานเมืองเก่า ณ มหาวิทยาลัยชิงหวา กรุง
ปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
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ทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเก่าในแนววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายทางสาย
ไหม One Belt One Road และได้รับการต้อนรับจากเอกอัครราชฑูตไทย ประจ ากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นอย่างดี  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
  1.2.2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องโครงการสร้าง
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 
  จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับ 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น โดยมีโครงการ
ทั้งสิ้น 6 โครงการดังนี้  
  โครงการที่ 1 ธุรกิจค้าปลีกจ าลอง “มินิบิ๊กซี พ่ีสอนน้อง” (Mini Truck) 
  โครงการที่ 2 การร่วมมือด้านการวิจัยตลาดในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเปิดร้านมินิบิ๊กซี 
  โครงการที่ 3 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางสาขาบิ๊กซีท่ัวประเทศ 
  โครงการที่ 4 รับนักศึกษาฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4  
  โครงการที่ 5 วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก 
  โครงการที่ 6 รับนักศึกษาเข้าท างาน  
  หากคณะใดมีความสนใจและประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ให้ประสานไปยังผู้รับผิดชอบ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบในที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
   
  1.2.3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.อุดร  นามเสน) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การจัด
กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศโดยกลุ่มสมัชชา 
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดสงขลา  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การจัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศโดยกลุ่ม
สมัชชา มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัด” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัด
สงขลา  โดยกิจกรรมการเสวนาดังกล่าวมีการตั้งเป้าหมายผลักดันยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพทางด้านสินค้า แหล่งท่องเที่ยว  
  2. ด้านบริการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่องเที่ยวที่มีความเสื่อมโทรมและการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ การขนส่งต่างๆ  
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โรงแรม และ ร้านอาหาร ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและคุณค่า  
  4.ด้านการพัฒนาสร้างความสมดุล ลดความเลื่อมล้ า เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกท้ัง 
  5.ด้านการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2562 

 
 

หน้าที่ 5/16 
 

 

  1.2.4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.อุดร  นามเสน) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ขอเชิญ
ชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบเรือจ านวน 3 ล า เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาช่าง
กลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 25 มกราคม 2562  
  ด้วย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ได้มอบเรือจ านวน 3 ล า เพ่ือใช้ในการเรียน
ภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สาขาวิชาช่างกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
  1.2.5. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) แจ้งต่อที่
ประชุม เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
  ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
การจัดเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานจังหวัดฯ จึงขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยจะแจ้งหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2561 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2561 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้  
 1. ยกเลิกรายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ 40. นายมงคล  ลีนิน  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ  
  และเพ่ิมเติมรายชื่อผู้ไม่มาประชุม ล าดับที่ 4. นายมงคล  ลีนิน  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.๐๐ น. ที่ผ่านมานั้น  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2562 

 
 

หน้าที่ 6/16 
 

 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.2 ร่างก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ผู้ชี้แจง  เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (นายเฉลิม  ศิริรักษ์) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร ได้จัดท าร่างก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ ดังนี้ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
3.3  รายงานผลการด าเนินการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ  อินทร์สังข์) 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ  การจัดสัมมนา  การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความสนใจร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอัน
ก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย นั้น   จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสองมหาวิทยาลัย
ร่วมกันจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
แนวทางความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550  ข้อที่ 5.2 ระบุว่า 
“การด าเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ  

ร่าง 
ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปี พ.ศ.2562 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี 

1/2562  ศุกร์ที่    11     มกราคม     2562   7/2562 พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 
2/2562 พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   8/2562 พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 
3/2562 พุธที่ 13 มีนาคม 2562  9/2562 งดการประชุม เดือนกันยายน 
4/2562 ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 10/2562 ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 
5/2562 พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 11/2562 พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
6/2562 พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 12/2562 ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2562 

 
 

หน้าที่ 7/16 
 

 

  เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการ
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชนต่อไป”  ทั้งนี้ได้มีการประสานงาน
ไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือและได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.4 รายงานผลการขอรับความคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์   บุญช่วยแทน) 
 ความเป็นมา   
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุญาตให้มีการจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่าง ๆ  ให้
ค าปรึกษา  ค าแนะน าเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ  คุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 
ประสานงาน  เจรจาต่อรอง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนติดตาม ดูแล ประเมิน และจัดสรรผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา นั้น 
  ในการนี้ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ขอรายงานผลการขอรับความคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญาประจ าปีงบประมาณ 2561 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.5 แจ้งก าหนดการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้แก่ 
   1. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   2. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   3. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   4. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
   5. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   6. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   7. คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   8. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   9. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   11. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ และจัดให้มีการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย  เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในกา ร
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พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ และเป็นเวทีหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน 
  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือโปรดทราบก าหนดการจัด
โครงการแข่งทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 4  
โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  
และก าหนดให้มีการจัดโครงการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.6 แจ้งก าหนดการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4 ศาสตร์บูรณาการ 
 งานวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines  
 and Research for Sustainable Development (LAC 2019) 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ร่วมกันจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 4  ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines 
and Research for Sustainable Development (LAC 2019)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  โครงงานหรือการศึกษาอิสระภายใต้หัวข้อ “การประชุม
วิชาการด้านศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 4” ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดันคุณภาพงานวิ จัย  
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหน่วยงานต่างๆ ในสังคม และประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ  รวมทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือโปรดทราบก าหนดการจัด
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable 
Development (LAC 2019) ในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน  2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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3.7 รายงานความคืบหน้าของการด าเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 8     
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   
ได้ก าหนดด าเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราช 
มังคลาสงขลาเมอร์เมด ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายพิเศษ โดย พันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา              
ในหัวข้อ “คุณค่าของคร”ู The Values of Teachers โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

1. นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
   - นิทรรศการ The Values of Teachers 
   - นิทรรศการ/ครูดีเด่น/ครูต้นแบบ 
   - นิทรรศการสอนแบบสเต็มจาก TVET HUB SRIVIJAYA 
   - นิทรรศการแสดงผลงานเรียงความ 
 

2. การมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้  
 - โล่และประกาศนียบัตรแด่ครูดีเด่น/ครูพี่เลี้ยงดีเด่น/ครูดีเด่นต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม 
 - ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 - ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาการประกวดการเขียนเรียงความ 

  ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงรายงานความคืบหน้าของการด าเนิน
โครงการวันครู ครั้งที่ 8 ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเอกสารแนบมาพร้อมวาระ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.8 รายงานผลการประกวดของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 " Vlog เปิดเมืองไทยให้โลกรู้ " 

 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 

  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด และ บริษัทสาระดี จ ากัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน) ผู้ผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอ ช่อง 7HD ได้จัด “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13” และมีโอกาส
เผยแพร่สู่สาธารณชนในรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ  ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 8 ทีม ส่งผลงานประกวดใน
รูปแบบวิดีโอ VLOG ในหัวข้อ VLOG THAILAND : เปิดเมืองไทยให้โลกรู้ โดยบอกเล่าเรื่องราวของเมืองไทยใน
มุมคิดคนรุ่นใหม่ ไม่จ ากัดวิธีการน าเสนอ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และน าเสนอแนวคิดอย่างเต็มที่   โดยมี 
อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท า
ผลงานเข้าร่วมการประกวด 
  รูปแบบการประกวด 
  รอบท่ี 1 : ทั่วประเทศผลิตและส่งคลิปผลงาน นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 ในระดับอุดมศึกษา 
(ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) สมาชิก 1-3 คน โดยยึดหลัก มีประโยชน์ มีคุณค่า ต่อสังคม เป็นเรื่องจริง 
True Based ภาพร้อยเรียงเล่าเรื่องได้น่าติดตาม ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจ านวนมากกว่า 300 ทีม จาก
ทั่วประเทศ 
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  รอบที่ 2 : คัดเลือก 20 ทีม ผ่านเข้ารอบ เสนอแนวคิด อบรม และรับทุนผลิตงานเรื่องใหม่ 
จะต้องมีการน าเสนอ Story Board หรือ Proposal หรือ Script หรือตัวอย่างวีดีโอ อย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับ
ผลงานเรื่องใหม่ เพ่ือให้โปรดิวเซอร์ ช่วยพัฒนางานในสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  รองที่ 3 : คัดเลือก 10 ทีมผ่านเข้ารอบ ผลงานได้ออกอากาศ และประกาศผลรางวัลรอบชิง
ชนะเลิศ และ(รางวัลพิเศษ) รางวัลขวัญใจมหาชน พิจารณาจาก ยอด Like&Share 
  โดยการพิจารณาปฏิบัติถูกต้องตามโจทย์และกติกาครบถ้วน รวมถึงการน าเสนอ Content และ 
Production ที่น่าสนใจ (ประเด็น เนื้อหา ไอเดีย ภาพ เสียง การตัดต่อ ความน่าติดตาม) ซึ่งนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 จ านวน 3  รางวัล ดังนี้   
  1. รางวัลชนะเลิศ ทีมแมวไทท่ัน  “นายอธิป แซ่ตั้ง   นายธนกฤต ไวยวุฒ ผลงานเรื่อง “สุคิริน…
ทองค าปลายด้ามขวาน” 
  2. รางวัลขวัญใจมหาชน ทีม Be yourself  นายพิสิฐ  จิตสุวรรณ  นางสาวศรารัชต์ ช่องรักษ์ 
และ นายมานิตย์  ชูอินทราช   ผลงานเรื่อง “บ้านนอก คอกนา กงหรา ผาสุก” 
      3. เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ทีม little think นายภูตะวัน  มาอุดมประเสริฐ  นายธนัญชัย  
โสวัฒน์  นายวรายุทธ   วรรณรัตน์  ผลงานเรื่อง “พัทลุงจ้าพี่มาแล้ว” 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.9 การก ากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2561)  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  จากคราวประชุมงานด้านนโยบายและแผน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมยางนา ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ
ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้การก ากับติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่วยงาน
(คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินงานของแต่ละไตรมาสให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน มหาวิทยาลัยฯ จะโอน
งบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
  ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ได้ก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอรายงานผลการด าเนินการ
มาตรการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 5 หน่วยงานจาก
หน่วยงานทั้งหมด 36 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 13.89  และมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่า
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 31 หน่วยงานจากหน่วยงาน
ทั้งหมด 35 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 86.11   
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2562 

 
 

หน้าที่ 11/16 
 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
  กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี้ 
   1. มหาวิทยาลัยฯ จะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับหน่วยงานมีผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
   2. ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย ส านัก/สถาบัน /กอง/หน่วย/ ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่าย 
    งบประมาณแต่ละไตรมาส ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่

มหาวิทยาลัยฯก าหนด ในไตรมาส 2 (สะสมร้อยละ 55.31) 
   3. มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการโอนงบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ า) ไปยัง

หน่วยงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 แต่ทั้งนี้หน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบ
ด าเนินงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ า) อย่างน้อยร้อยละ 70 ของเงินงวดที่ 1  
(เรียกรายงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.10 รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561 งานจัดการศึกษา  
  ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองนโยบายและแผน  ได้จัดท าข้อมูล
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งานจัดการศึกษา  ผลปรากฏว่าหน่วยงานจัดการศึกษามีรายรับจริงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.52 ของประมาณ
การรายรับทั้งหมด (ต่ ากว่าประมาณการร้อยละ 2.48)  รายละเอียดดังนี้  
 

 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 7,045,600.00               7,910,880.00               112.28      865,280.00             12.28       

2. คณะบริหารธุรกิจ 69,987,200.00             75,523,767.00            107.91      5,536,567.00          7.91          

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,806,440.00             22,444,930.00            107.87      1,638,490.00          7.87          

4. วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 16,128,000.00             17,134,150.00            106.24      1,006,150.00          6.24          

5. คณะเกษตรศาสตร์ 18,211,280.00             19,036,010.00            104.53      824,730.00             4.53          

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 64,991,000.00             67,253,157.00            103.48      2,262,157.00          3.48          

7. คณะสตัวแพทยศาสตร์ 9,823,060.00               9,697,180.00               98.72        125,880.00-             1.28-          

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,890,800.00             18,595,215.00            98.44        295,585.00-             1.56-          

9. คณะศิลปศาสตร์ 47,464,360.00             45,978,190.00            96.87        1,486,170.00-          3.13-          

10. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 32,162,200.00             31,004,580.00            96.40        1,157,620.00-          3.60-          

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 10,142,400.00             9,302,720.00               91.72        839,680.00-             8.28-          

12. วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 12,566,000.00             10,835,980.00            86.23        1,730,020.00-          13.77-       

13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 34,239,890.00             29,045,111.00            84.83        5,194,779.00-          15.17-       

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2,918,320.00               1,644,520.00               56.35        1,273,800.00-          43.65-       

15. วิทยาลยัรัตภูมิ 18,956,000.00             9,403,560.00               49.61        9,552,440.00-          50.39-       

384,332,550.00          374,809,950.00          97.52        9,522,600.00-          2.48-          รวมทั้งส้ิน

 ประมาณการรายรับ

(บาท)

 รับจริง
 ผลต่าง

(รับจริง - รายรับ)คณะ/วิทยาลัย
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ข้อเสนอเพื่อทราบ 
 กองนโยบายและแผน  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบข้อมูล
รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 งานจัดการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และวางแผนจัดท างบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อไป 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
 ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    
 ความเป็นมา 
  ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการออมและเป็นสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเกษียณอายุราชการ และ
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดสวัสดิการฯ ได้
ด าเนินการสอบถามการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้แบบส ารวจเรียบร้อย
แล้ว  ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองอัตราอยู่ที่ 792 คน ผลการส ารวจ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมกองทุนทั้งสิ้น 591 คน คิดเป็น 73% พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สนใจเข้าร่วม 
17 คน คิดเป็น 2% และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ตอบแบบส ารวจ 194 คน คิดเป็น 25%  
  ในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต้องเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้างและฝ่าย
ลูกจ้าง  จากข้อมูลข้างต้นการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพได้  เนื่องจากได้ผ่านความเห็นชอบจากรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานมหาวิทยาลัย  เกินกึ่งหนึ่งที่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุน  ซึ่งกระบวนการจัดตั้งกองทุนในขั้นตอนถัดไป 
มหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง  และให้พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้าง  
เพ่ือให้กรรมการทั้งสองฝ่ายคัดเลือกบริษัทจัดการหลักทรัพย์ และเมื่อได้บริษัทจัดการหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  
ก็จะเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดท าร่างข้อบังคับเฉพาะส่วนเพ่ือก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่อไป   

ในการนี้ มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นนายจ้าง จะต้องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง  
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  

1.1 อธิการบดี     ประธาน 
1.2 ......................................  กรรมการ 
1.3 ......................................  กรรมการ 
1.4 ......................................  กรรมการ 
1.5 ......................................   กรรมการและเลขานุการ 
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  คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างต้องมาจากการเลือกตั้ง  จ านวน  6  คน  ประกอบด้วย 
  1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่สงขลา  จ านวน 3 คน    กรรมการ 
  1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 2 คน   กรรมการ 
  1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตตรัง จ านวน 1 คน    กรรมการ 
  โดยคิดสัดส่วนจากจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 802 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
2561 พ้ืนที่สงขลามีพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 393 คน คิดเป็นสัดส่วน 49% ซึ่งเท่ากับ 3/6 คน  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมีพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 283 คน คิดเป็นสัดส่วน 35.29% ซึ่งเท่ากับ 2/6 คน 
และวิทยาเขตตรังมีจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย 126 คน คิดเป็นสัดส่วน 15.71% ซึ่งเท่ากับ 1/6 ซึ่งการ
ด าเนินการให้ได้ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและมอบหมายให้
วิทยาเขตแต่ละวิทยาเขตด าเนินการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งตัวแทนตามจ านวนที่ก าหนดดังประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง 
  2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินสมทบจาก

มหาวิทยาลัยฯและเรื่องสัดส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประกาศฯ 
  มติที่ประชุม มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าสรุปตัวอย่างการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ใน
กลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดตั้งใหม่อีกครั้ง  
  
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการฝึก 
 สมรรถนะส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ. ...  
 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 และค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายจากนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ 
๔๐,๐๐๐ บาท/คน แต่จากการจัดท างบประมาณประจ าปี คณะได้รับจัดสรรให้ตั้งจ่ายงบประมาณได้เพียงร้อยละ 
๓๒.๕ คิดเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ตั้งจ่ายไม่เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
รายการที่ ๑.๒ - ๑.๗ เพ่ือใช้ในการพัฒนานักศึกษารายบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้โดยมี
ข้อมูลตามตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
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หน้าที่ 14/16 
 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตั้งจ่ายร้อยละ ๓๒.๕ 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

๑๓,๐๐๐ บาท             
 
 
 
           ๑๓,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ค่าฝึกสมรรถนะภาษาอังกฤษ ๕,๐๐๐ บาท 
๑.๓ ค่าฝึกสมรรถนะร่างกายและระเบียบวินัย ๒,๐๐๐ บาท 
๑.๔ ค่าทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ TOEIC ๒,๐๐๐ บาท 
๑.๕ ค่าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ V-Net ส าหรับ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

๕,๐๐๐ บาท 

๑.๖ ค่าวิทยากรพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท 
๑.๗ ค่าชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล  ๖,๐๐๐ บาท 

รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ๑๓,๐๐๐ บาท 
 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือวิเคราะห์งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการพัฒนานักศึกษารายบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
รายการ แบบปัจจุบัน แบบใหม่ 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

๑๓,๐๐๐ บาท ๑๓,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ค่าฝึกสมรรถนะภาษาอังกฤษ ๕,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท 
๑.๓ ค่าฝึกสมรรถนะร่างกายและระเบียบวินัย ๒,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท 
๑.๔ ค่าทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ TOEIC ๒,๐๐๐ บาท - 
๑.๕ ค่าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ V-Net ส าหรับ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

๕,๐๐๐ บาท - 

๑.๖ ค่าวิทยากรพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท - 
๑.๗ ค่าชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล  ๖,๐๐๐ บาท - 

รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
  และเพ่ือให้สามารถด าเนินการ คณะสามารถตั้งจ่ายงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามรายการที่ 
๑.๒-๑.๓ เพ่ือใช้ในการพัฒนานักศึกษารายบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะได้จัดท าฉบับร่างโดยความเห็นชอบของส านักงานนิติการ และ
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2561 จ านวน 2 ฉบับ คือ  
  ๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
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หน้าที่ 15/16 
 

 

  ๒. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการฝึกสมรรถนะส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ. ... 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  1. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการฝึกสมรรถนะส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ. ... 
  2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
  เพ่ือให้สามารถตั้งจ่ายงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการพัฒนานักศึกษารายบุคคลให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังเอกสารแนบมาพร้อมวาระ  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยการฝึก

สมรรถนะต่างๆ ที่คณะได้ก าหนดไว้ในค่าธรรมเนียมการศึกษา บางสมรรถนะคณะยังไม่ได้ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามท่ีก าหนด   
  มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรับหลักสูตรและการฝึก
สมรรถนะส าหรับนักศึกษา ให้มีคุณภาพและศักยภาพสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ได้เรียก
เก็บไว้ และน ารายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารอีกครั้ง  
  
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าโครงการ Education pipeline ระหว่างวิทยาลัยรัตภูมิ 
 กับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) 
จ านวน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในส่วนของวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่ท าการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยรัตภูมิจึงมีความ
ประสงค์ที่จะจัดท าโครงการ Education pipeline กับคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
และสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยรัตภูมิ แล้ว หากมีผลการเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะก าหนดจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยรัตภูมิ มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ วิทยาลัยรัตภูมิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการจัดท าโครงการ Education pipeline ระหว่างวิทยาลัยรัตภูมิกับ
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการปิดการเรียนการสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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หน้าที่ 16/16 
 

 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้มีการจัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
และคณะต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความม่ันใจและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

  - ไม่มี -  
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


