รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผู้มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
อาจารย์จเร สุวรรณชาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
อาจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินุช สุจริต
อาจารย์สุภาษิต ชูกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
อาจารย์กัลยาณี ยุทธการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
อาจารย์เจริญชัย ฮวดอุปัต
อาจารย์ปิยะพร มูลทองชุน

รักษาราชการแทน อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นางสาววีรวรรณ อาภา
นางดรุณี ลีนิน
นายมงคล ลีนิน
นายสุริยันต์ ขาแจ้ง

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
3. นางนุจรี โปฏกรัตน์
1.
2.
3.
4.

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
นายเฉลิมพล นกน้อย
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ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักนิติการ
แทน ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ราชมงคลศรีวิชัย
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560

หน้าที่ 3/12

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 รับทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 4/2560 เรื่อง
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามที่ ได้ มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง นางสาวรุ จ า ทิ พ ย์ว ารี ให้ ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556 ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 นั้น เนื่องจาก นางสาวรุจา ทิพย์วารี ได้ดารงตาแหน่งมาครบ
กาหนดวาระ 4 ปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ซึ่งบัดนี้ อยู่ในระหว่างดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทาให้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 46 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่า
ด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2555 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 151-3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จึงแต่งตั้งนายยงยุทธ หนูเนียม ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งเลขที่ 171 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่ งร้อยแปดสิบวัน ประกาศ
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ
1.1.2 รับทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 5/2560เรื่อง
แต่งตั้งรองอธิการบดี
ด้วย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 152-4/2560
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อทา
หน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (10) มาตรา 24 มาตรา 25 วรรคสี่ มาตรา
26 มาตรา 29 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 152-4/2560 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2560 จึงแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จานวน 7 ราย ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.สุวัจน์ ธัญรส
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. นายจเร สุวรรณชาต
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4. ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
5. ผศ.อุดร นามเสน
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
6. ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตตรัง
7. ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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1.1.3 รั บทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ที่ 309/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรคห้า มาตร 26 วรรคสอง และ
มาตรา 27(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จานวน 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ.ยงยุธ สุจิโต
ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
2. ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ผศ.เสนอ สะอาด
ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
4. ผศ.กันทริน รักษ์สาคร ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
5. ผศ.ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตตรัง
6. ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตตรัง
7. ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
8. ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี
ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ
1.1.4 รับทราบ คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 320/2560 เรื่อง
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่460/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้น
จากรักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และแต่งตั้งข้าราชการให้รัก ษาราชการ ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว เลขที่
ตาแหน่ง 157 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี นั้น
อาศัยอานาจตามความใน มาตร 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบมาตรา 24 มาตรา 27
และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2558 จึงให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว เลขที่ตาแหน่ง 157 พ้นจากรักษาราชการ
แทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และให้ นายเฉลิม ศิริรักษ์ ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 34 รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี แทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป สั่ง ณ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560
มติทปี่ ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560

1.1.5

หน้าที่ 5/12

ประกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต และนโยบายคุณ ภาพและความโปร่ ง ใสในการ

ดาเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ ประกาศเจตจานง
สุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็น
ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ จานวน 2 หน้า
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการจ่าย ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย
ต้นฉบับบทความประจาวารสารวิจัย และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
(ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตามที่ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่ งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรของ
มหาวิ ทยาลั ย มีก ารผลิ ตผลงานวิจั ย ของมหาวิ ทยาลั ยให้ มีประสิ ท ธิภ าพมาโดยตลอด นั้น และเพื่อให้ การ
ดาเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดาเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ต้นฉบับบทความประจาวารสารวิจัย และต้นฉบับบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ร่างระเบี ยบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้ว ยการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัยต้นฉบับบทความประจาวารสาร
วิจัย และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... จานวน 2 หน้า
- ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ต้นฉบับบทความประจาวารสาร
วิจัย และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2556 จานวน 3 หน้า

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560

หน้าที่ 6/12

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย ต้นฉบับบทความประจาวารสารวิจัย และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานไปยังสานักงานนิติการ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและรูปแบบการออกระเบียบ ประกาศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ปฏิทินและ (ร่าง)เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน )
ด้วยถึงรอบระยะเวลาในการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุ ล าคม 2560 - 30 กั น ยายน 2561) ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ การจั ดท างบประมาณเงิ น รายได้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทาปฏิทิน
และ (ร่าง) เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณา ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1 หน้า
2. เกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 7 หน้า
จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดพิจารณา
รายละเอียดปรากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุมฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
1.ประเด็นที่ 1 เห็นชอบปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มอบกองนโยบายและแผน ดาเนินการปรับแก้ในปฏิทิน ตามข้อเสนอแนะจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และมอบกองนโยบายและแผนดาเนินการปรับแก้ เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดการศึกษา ระดับ ปวส. และ ป.ตรี ของคณะ/วิทยาลัย การจัดการศึกษาภาค
ปกติ โดยปรั บลดการประมาณการรายรับจากเงินสนับสนุนการบริ การการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการ
นักศึกษา 1 % เพื่อนาไปสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย ดังนี้
เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 8.50%
1.1 การบริการการศึกษา
- ค่าบารุงห้องสมุด 1.30%
- ค่าบารุงคอมพิวเตอร์ฯ 2.70%
- ค่าคู่มือนักศึกษา 0.10%
1.2 กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 0.90%
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30%
- ค่ากิจกรรมนักศึกษา 3.20%

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560

หน้าที่ 7/12

1. องค์การนักศึกษา 0.80%
2. สโมสรนักศึกษา 2.20%
3. กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 0.20%
ทั้งนี้ มอบหมายให้ กองนโยบายและแผน จัดทาสรุ ปเกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ
3. ให้แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ เพื่อนาเข้าที่ประชุม และ
จะแจ้งกาหนดวันประชุมให้ทราบอีกครั้ง
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ เรื่อง การสมัครสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ชี้แจง เลขานุการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย (ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
ตามที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2557 นั้น และปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการดาเนินการในการรับสมัครสมาชิกจากนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในการนี้ ส มาคมศิ ษย์ เ ก่ า จึ งขอเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ บริ ห าร เพื่ อโปรดพิ จารณาและให้ ค วามเห็ นชอบและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอความอนุญาตมหาวิทยาลัย แจ้งแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมศิ ษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แนบท้ายไว้กับใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตหน้าเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ดาวน์โหลด
2. ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ รับเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์
มทร.ศรีวิชัยและโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยในคราวประชุมครั้งที่
1/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้ยื่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) สาหรับผู้เข้าศึกษาในปี

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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การศึ กษา 2559 – 2563 ต่ อสภาวิ ศวกรเพื่ อรับรองปริญญาในการประกอบอาชี พวิศวกรรมควบคุ มและ
สภาวิ ศ วกรได้ ส่ งหนั งสื อ ที่ รส 559/2560 ลงวั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 เรื่ อง การรั บรองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติรับรอง
ปริญญาดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 22-2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเงื่อนไขการรับรอง
ปริญญา ตามเอกสารที่แนบมา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการผลิตกาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเครือข่าย
สถาบันการผลิตกาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ให้
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ
ทั้งหมด 28 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การผลิตกาลังคน
ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา ต่อการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย
และเพื่อให้ เกิดการพัฒ นาบุ คลากรด้านการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นที่ ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการเป็นเจ้าภาพฯ ได้มีการสลับสับเปลี่ยนในทุกสถาบันการศึกษาเพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันของตนและ
แลกเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินการในการสร้างบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
ในการนี้ จึงขอแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ดังนี้
1. กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ในการดูแลสุขภาพ
2. กิ จ กรรมการประชุ ม วิช าการเครื อข่ า ยสถาบั น การผลิ ต ก าลั งคนด้ านการแพทย์ แผนไทย
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากกรมการแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ ท างเลื อ ก ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ จ าก
สถาบันการศึกษา 28 สถาบัน จานวน 80 คน
จึงขอแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 เสนอต่อที่ ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกั บการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากหน่ว ยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐)

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลาง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560) ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีชั ย ได้รับจัด สรรงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๙
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๔๙๕,๘๐๐ บาท เพื่อให้การกากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่า ยงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกาหนด นั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน หมวดรายจ่าย
งบลงทุน รายการครุ ภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้ างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐ บาล(งบกลาง)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐) ดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 งานจัดการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทาข้อมูล เปรียบเทียบ
ประมาณการรายรับ –รายรับ จริ ง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งานจัดการศึกษา
(ภาคการศึกษาที่ 2/2559) ผลปรากฏว่าหน่วยงานจัดการศึกษามีรายรับจริงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.97 ของ
ประมาณการรายรับทั้งหมด (ต่ากว่า ประมาณการร้อยละ 12.03) จาแนกเป็น ภาคปกติรายรับจริงเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 87.28 ภาคสมทบรายรับจริงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.27 ทั้งนี้จากผลการดาเนินงานของหน่วยงานทั้ง
14 คณะ/วิ ทยาลั ย ปรากฏว่าทุก คณะ/วิทยาลั ย ดาเนินการจัดหารายรับจริงได้ ต่ากว่ าประมาณการรายรั บ
รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะ / วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาลัยรัตภูมิ
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
ของรายรับจริง
98.70
98.40
93.29
93.02
91.16
89.64
86.64
85.24
85.19
85.17
74.47
74.02
73.85
70.95

รายรับจริงต่ากว่า
ประมาณการรายรับ (บาท)
285,850
173,060
1,911,240
283,290
440,780
2,285,900
4,778,330
2,010,670
1,473,500
1,443,830
2,861,140
2,878,760
399,670
1,808,800
23,034,820

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานข้อมูลต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ข้อมูลเปรี ยบเที ยบประมาณการรายรั บ –รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
งานจัดการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และวางแผนจัดทางบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การดาเนินโครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Tour of Songkhla
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบด้ว ย 4 สาขา ได้แก่ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาคหกรรม
ศาสตร์ และสาขาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ในวาระคณะศิลปศาตร์ ครบรอบ 1 ทศวรรษ ในการจัดการเรียนการสอนจึง
ได้กาหนดจัดโครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 โดย
กิจกรรมของโครงการเป็นการจัดการแข่งขันปั่นจักรยาน และการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ใน
การจัดโครงการเพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและราคา
ยางพาราตกต่า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งการปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุญาตนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
เรื่องการดาเนินโครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Tour of Songkhla
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 :ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research
for Sustainable Development (LAC 2017) ผู้ชี้แจง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับเจ้าภาพร่วม 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมจัดโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจั ยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 rd Liberal Arts
National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development
(LAC 2017) ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวที
ในการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โครงงานหรือการศึกษาอิสระ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุญาตนาเสนอเพื่อทราบ เรื่องการดาเนินงานโครงการการ
ประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ของนักศึกษาระดับชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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4.9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ปีงบประมาณ 2559 ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ด้วยในปีงบประมาณ 2559 ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ตัวชี้วัดมิติภายในการพัฒนาสถาบั น ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยมี
ส านั กงาน ป.ป.ช.รั บ ผิ ด ชอบในการดาเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นที่ปรึกษาในการสารวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินดังกล่าว นั้น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2559
มีการประเมิน 3 ประเด็นหลักคือ
1. ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ผู้มา
ใช้บริการ ผู้เป็นคู่สัญญา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นประมูล นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ฯลฯ จานวน 300 ตัวอย่าง
2. ประเมิน จากความคิดเห็ นของผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยภายใน ประกอบด้ว ยกลุ่มตัว อย่าง อาทิ
ข้าราชการ พนั กงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ทุกหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย และต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 300 ตัวอย่าง
3. ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามประเด็นคาถาม 11 ข้อ
ในการนี้สานักงาน ป.ป.ช. มีการแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาพรวมอยู่ที่
ร้ อ ยละ 80.22 อยู่ ในเกณฑ์ สู งมาก โดยด้ า นที่ มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นความปลอดจาการทุ จริ ต ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 99.20 รองลงมาคือด้านความพร้อมรับผิด ร้อยละ 91.67 ด้านความโปร่งใส ร้อยละ
78.65 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ร้อยละ 71.47 และด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ร้อยละ
53.67 ตามลาดับ และแสดงผลการประเมินรายกลุ่มได้ดังนี้
1. ผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91.46 อยู่ในเกณฑ์สูงมาก
2. ผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ร้อยละ 69.38 อยู่ในเกณฑ์สูง
3. ผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 62.79 อยู่ในเกณฑ์สูง
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ
5
4
3
2
1

ช่วงคะแนน
80 - 100
60 – 79.99
40 – 59.99
20 – 39.99
0 – 19.99

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานต่ามาก

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( ITA)
ปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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4.10 การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ตามที่จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20 -30 มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันกีฬา จานวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬามวยสากล
สมัครเล่น กีฬาหมากล้อม กีฬายิมนาสติก กีฬาเอ็กซ์ตรีม และกีฬาฟันดาบ นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย ได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยมี
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันและสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. กีฬามวยสากลสมัครเล่น
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ โรงยิมเนเซียม 1 มทร.ศรีวิชัย
2. กีฬาหมากล้อม
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ ห้องประชุมสาเภาทอง (63205)
คณะบริหารธุรกิจ
3. กีฬายิมนาสติก
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ โรงยิมเนเซียม 2 มทร.ศรีวิชัย
4. กีฬาเอ็กซ์ตรีม
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ สนามฟุตซอล มทร.ศรีวิชัย
5. กีฬาฟันดาบ
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร อุไรวงศ์
สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แจ้ง
มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศชนิดกีฬาประเภท และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 9 –
16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย พะเยา จังหวัดพะเยา จานวนทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้ว ย
ฟุตบอล(ชาย) วอลเลย์บอล(ชายและหญิง) กรีฑา(ชายและหญิง) ว่ายน้า(ชายและหญิง) เซปักตะกร้อ(ทีมเดี่ยว
และทีมชุดชาย) เทนนิส(ชายและหญิง) เทเบิลเทนนิส(ชายและหญิง) วอลเลย์บอลชายหาด(ชายและหญิง)
เปตอง(ชายและหญิง) ลีลาศ(ชายและหญิง) แบดบินตัน(ชายและหญิง) กอล์ฟ(ชายและหญิง) หมากรุกไทย(ชาย
และหญิง) แอโรบิค(ชายและหญิง) จักรยานเพื่อสุขภาพและครอสเวิร์ด(ชายและหญิง) นั้น
กองพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือขอเชิญบุคลากรในสั งกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุ คลากรส านั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์ ” ไปยัง ฝ่ าย/คณะ/วิท ยาลั ย /
โครงการจัดตั้ง/สถาบัน/สานัก/กอง โดยบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งรายชื่อพร้อม

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560
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ชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันและเอกสารการสมัครนักกีฬา กลับไปยังกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 24 มีนาคม
2560 เอกสารประกอบด้วย
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย/สัญญาจ้าง
จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 1 รูป
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว (ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าที่พัก) จากต้นสังกัด ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจากงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จานวน 14 ทุน
ผู้ชี้แจง เลขานุการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย (ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
ตามที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และมีมติจากคณะกรรมการฯในที่
ประชุมเห็นชอบให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จานวน 14 ทุน
ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นทุนแบบไม่
ต่อเนื่องและมอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยจะมอบทุนการศึกษาในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2560
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ผู้ บริ ห ารฯ ได้ จัด ท า รายงานการประชุ มผู้ บ ริ ห ารฯ ดัง กล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
ข้อ 1.2.1 กาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2560

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2560

หน้าที่ 14/12

จากเดิม
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560

กาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2560
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
งดการประชุม เดือนมกราคม
6/2560 ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 7/2560 ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม
2560
ศุกร์ที่ 24 มีนาคม
2560
งดการประชุม เดือนกันยายน
ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 8/2560 ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม
2560
ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 9/2560 ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 10/2560 ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม
2560
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเป็น
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560

กาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2560
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
งดการประชุม เดือนมกราคม
6/2560 ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 7/2560 ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม
2560
ศุกร์ที่ 24 มีนาคม
2560
งดการประชุม เดือนกันยายน
ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 8/2560 ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม
2560
ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 9/2560 ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 10/2560 ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
2560
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายเฉลิม ศิริรักษ์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

