รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. นายจเร สุวรรณชาต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
11. รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
12. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
13. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
16. นางนุชลี ทิพย์มณฑา
17. นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
18. นางสุภาพร ไชยรัตน์
19. นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีพร เชือ้ เจ็ดตน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
22. นายภานุมาศ สุยบางดา
23. นางสาวกัลยาณี ยุทธการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
26. นายปรีดา เกิดสุข
27. นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
28. นายเฉลิม ศิริรักษ์
29. นายสาราญ ขวัญยืน
30. นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์
31. นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
32. นางสาววีรวรรณ อาภา
33. นางดรุณี ลีนิน
34. นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย
35. นางสาวมุทิตา แก้วนาแค

รักษาราชการแทน อธิการบดี (ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
แทน ผู้อานวยการสานักนิติการ
แทน ผู้อานวยการกองกลาง
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36.
37.
38.
39.

นางวิศินี จิตภูษา
นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย
นางสาวทิพย์วรรณ หวันหีม
นายพลากร พันธุ์มณี
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แทน ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
แทน ผู้อานวยการกองคลัง
แทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
8. นายเจริญชัย ฮวดอุปัต
9. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นายเฉลิมพล นกน้อย
4. นางผกามาส มาลาทอง
5. นางสาวออมฤทัย วรศักดาพิศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจาปีการศึกษา 2559
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ขอให้ น าความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า
ขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2559 จานวนประมาณ 4,100 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 วันเวลาใดสุดแต่
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น
สานักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงกาหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 18 – 22
กันยายน 2560 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้ว ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี
ที่ ศธ 0584/330 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ และเพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จพระราชดาเนินตรวจเยี่ยมโครงการ
พัฒนาตามพระราชดาริ รวมไปถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560
จึ งมอบหมายให้ ร องอธิ การบดี ฝ่ า ยวิ จั ยและบริ การวิ ชาการ (อาจารย์ จเร สุ วรรณชาต) ผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) และ ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ) เป็นผู้กากับ
ติดตามให้ข้อเสนอแนะและแก้ปัญหาโครงการดังกล่าวของแต่ละพื้นที่ให้พร้อมเตรียมการรับเสด็จ
1.1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จานวน 3 หลัง
และได้จัดทาหนังสือไปยังสานักราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้นาความ
กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานชื่ออาคาร จานวน 3 หลัง ดังนี้
1. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระราชทานชื่อว่า “ศรีวิศววิทยา”
หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์อันเป็นมงคล
2. อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
พระราชทานชื่อว่า “ศรีสรรพวิทย์” หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทั้งปวงอันเป็นมงคล
3. อาคารโรงพยาบาลปศุสั ตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิ ทยาเขตนครศรี ธรรมราช (ทุ่ งใหญ่ )
พระราชทานชื่อ “ปศุเขษม” หมายถึง อาคารซึ่งเป็นสถานที่ยังให้เกิดความสุขสบายแก่ปศุสัตว์
และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/ 2560

หน้าที่ 4/17

1.1.3 มหาวิทยาลัยร่วมเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ ฯ พระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
มหาวิทยาลัยร่วมเข้าเฝ้า ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ ฯ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา
15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.4 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพบ าเพ็ ญ พระราชกุ ศ ลสวด
พระอภิธ รรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.5 ขอแจ้งกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา
ด้วยรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดกิจกรรม
พบปะยามเช้า (Morning Talk) อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรักษาราชการแทนอธิการบดีกับผู้บริหารภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ในการสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้า ใจอัน ดี ภ ายในหน่ ว ยงาน โดยมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการกอง/ส านั ก ดาเนิน การจัด กิจรรมฯ ดั งกล่ า ว
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยกาหนดจัดทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดย
ใช้ห้องประชุมรับรองสื่อมวลชนกองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี เป็นสถานที่จัดกิจกรรมฯ
ดังกล่าว
ทั้งนี้ สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาหนังสือแจ้งตารางกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ประจ าปี 2560 ระหว่ า งเดื อ นมี น าคม – กั น ยายน 2560
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.6 การประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2560 ได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม สั ญ จร โดยลงความเห็ น ให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ไปยั ง พื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย ส่วนจะเป็นวัน เวลาใดนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ จะดาเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1.ขอเชิ ญ ชวนผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น เสาร์
ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนดจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่
3 มิถุนายน 2560 ดังนี้
1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ สงขลา (วันที่ 5 มิถุนายน 2560)
2. พิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจาเดือนมิถุนายน 2560
3. งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย”
จึ ง ขอเชิ ญ ชวน ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมฯดั ง กล่ า ว
ส่วนรายละเอียดกาหนดการในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะแจ้งไปยังหน่วยงานให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. รายชื่อผู้มาประชุม ลาดับที่ 25
จากเดิม อาจารย์สุภาษิต ชูกลิ่น
แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษิต ชูกลิ่น
แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
ข้อ 1.1.1 รับทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่4/2560 เรื่อง
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี
จากเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งน้อยแปดสิบวัน ประกาศ
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ประกาศ
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้ มี การประชุ มผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ยในคราวประชุ มครั้ งที่
2/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 )
ผู้ชี้แจง นางสาวออมฤทัย วรศักดาพิศาล แทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ตามที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านั กงบประมาณ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลาง)
ประจาปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
ผู้ชี้แจง นางสาวออมฤทัย วรศักดาพิศาล แทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๙ รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๔๙๕,๘๐๐ บาท เพื่อให้การกากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สอดคล้ องกับ
แนวทางที่รัฐบาลกาหนด นั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน หมวดรายจ่าย
งบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ตามมาตรการกระตุ้ น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาล
(งบกลาง) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ผู้ชี้แจง นางผกามาส มาลาทอง แทน ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติง านประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ขณะนี้ ห น่ ว ยงาน
ได้ดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/ โครงการ จาเป็น
เร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม มาเป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/ โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส ๒ (1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 31 มีนาคม 2560)
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕60 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการดาเนินงาน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 31 มีนาคม 2560) และ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นต่อไปนี้
1. มาตรการ/ วิธีการ สาหรับโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2559 –
31 ธันวาคม ๒๕๕9) หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2560 ยังไม่ดาเนินการมหาวิทยาลัยฯ
จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
1.2 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม 2560–
๓๑ มีนาคม 2560) หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60 ยังไม่ดาเนินการมหาวิทยาลัยฯ
จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
2. มาตรการ/ วิธีการ ดาเนินการโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนิน โครงการ”
นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิต
ตาราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 แจ้งการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี)
เนื่องด้วย สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งคืนที่ดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนที่
นศ.136 ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับ สานักงานธนารักษ์ พื้นที่นครศรีธรรมราช
แล้วนั้น
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เล็งเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ กับมหาวิทยาลัย จึ งได้จั ดทาหนังสื อไปยัง ส านักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธ รรมราช เพื่อขอใช้ที่
ราชพัสดุดังกล่าว และได้รับการพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ และผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ทั้งนี้รอการยินยอมจากทางอธิบดีกรมธนารักษ์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดเตรียมทาอ่างเก็บน้า ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี)
ตามที่ ได้นาเสนอโครงการจัดเตรียมทาอ่างเก็บน้า ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น
จึงขอรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดเตรียมทาอ่างเก็บน้า ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 แจ้งกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ตามปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 กาหนดตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ระหว่างวันที่ 1
มิถุน ายน – 11 สิ งหาคม 2560 และระดับ สถาบัน กาหนดรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ
3. รศ.สุเทพ สันติวรานนท์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
4. นายศุภชัย ดาคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี กรรมการ
5. นายพล เหลืองรังษี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบกาหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 แจ้งขั้นตอนและคุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตรโดยมีแนวทางดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ซึ่งหลักสูตร
ที่เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรและมีความพร้อมสามารถดาเนินการประเมินคุณภาพ
หลั กสูตรเพื่อเผยแพร่ เป็ น หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติได้ นั้น
ขั้นตอนการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในการเสนอให้หลักสูตรที่มีความพร้อมการขอขึ้นทะเบียน
TQR มีดังนี้
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1. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด าเนิ น การประเมิ น ตนเองและมี ผ ลการประเมิ น ตนเอง ระดั บ ดี ขึ้ น ไป
ต่อเนื่องกัน 2 ปี ปีการศึกษา 2558และปีการศึกษา 2559 (ระดับคุณภาพดี 3.01 ขึ้นไป)
2. สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลัก สูตรจากทะเบียน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในสาหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้ประเมินคุณภาพภายใน จานวน 3 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมิน และต้องขึ้นทะเบียนผู้ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลั กสู ตรของ สกอ.
เท่านั้น
2.2 เกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (2 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
2.4 ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันเท่านั้น
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
ที่จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพื่อยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
4. สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ/ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR
5. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายัง สกอ. พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้
5.1 มติสภามหาวิทยาลัย
5.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
5.3 ข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต่าง ๆ
(Program Learning Outcomes) ที่จะสะท้อนให้สังคมรับรู้ได้ว่าบัณฑิตจากหลักสูตรนั้น ๆ
จะต้องมีองค์ประกอบอะไร สามารถทาอะไรได้ (สรุปย่อประมาณครึ่งหน้ากระดาษ)
6. สกอ. ตรวจสอบผลการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาขึ้นทะเบียน TQR และเสนอคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบขั้นตอนและ
คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 แจ้งกาหนดการและขั้นตอนในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจาปี
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
จากการดาเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่าเกิดปัญหา
ความล่าช้าในการประกาศรับสมัคร เพราะแต่ละหน่วยงานส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสรรหา
ไม่พร้อมกันจึงต้องรอแต่ละหน่วยงานเพื่อ ออกประกาศรับสมัครให้พร้อมกัน และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติและเป็น
ทิศทางเดียวกันและเกิดความรวดเร็ว จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
เข้าเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ย กาหนดการสรรหาและการเลื อกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย
ออกเป็น ๔ ครั้งต่อปี โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละครั้ง ๓ เดือน ขั้นตอนรายละเอียดดังแนบ
กรณีการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการคัดเลือกจะดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติให้คัดเลือกเป็นคราว ๆ ไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.10 รายงานผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจาปี 2560
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพใน
การจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจาปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
ณ ห้ อ ง LRC 1 ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ชั้ น 8 อาคารศู น ย์ ท รั พ ยากรการเรี ย นรู้ อาคาร 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
คิดค้น พัฒนาผลงานประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากการดาเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา และสถานประกอบการ
อีกทั้งยังเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษา และคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย สาหรับงาน
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมประกวดระดับ
เครือข่าย ในวันดังกล่าว จานวน 5 ผลงาน ในการนี้ฝ่ายวิชาการ จึงขอรายงานผลการประกวดผลงานนักศึกษา
สหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจาปี 2560 ดังนี้
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด จานวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน
1. นายสนธยา วงศ์มุสา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง เครื่องตรวจสอบกล่อง ESD รายบุคคลอัตโนมัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.เสนอ สะอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
คณะบริหารธุรกิจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด จานวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน
3. นายวิทวัส สัมครธรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตโดยลดเวลาการหยุดเครื่องจากการเปลี่ยนภาชนะบรรจุชิ้นงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.เดช เหมือนขาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นางสาวน้าฝน โสดา และ นายทรงเกียรติ สมใจ ได้รับรางวัล ชมเชย
เรื่อง ศึกษาการลดกรดไขมันอิสระของน้ามันปาล์ม ดึงคืนจากถังแยกไขมันเถ้าเตาเผา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์บุญเรือน สรรเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด จานวน 6 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 8 ผลงาน
5. นางสาวกุลนรี มุสิกะชาติ ได้รับรางวัล ชมเชย
เรื่อง การจัดระเบียบโต๊ะในการลงทะเบียนประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์
คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ และขอชื่นชมนักศึกษา คณาจารย์ ที่ได้จัดส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
เข้าร่วมประกวดระดับเครือข่าย จนได้รับรางวัลต่างๆ และมอบหมายให้คณะที่สังกัดจัดทาป้ายประกาศเพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ดังกล่าว
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3.11 รายงานแผนการดาเนินงานและขั้นตอนการจัดสอบสมรรถนะพื้นฐาน ด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 วาระที่
4.9 เรื่อง แจ้งกาหนดการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านไอที ซึ่งที่ประชุมมีมติ รับทราบ และ
มอบหมายให้ ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จัดท าแผนการดาเนิน งานของโครงการอบรม
มาตรฐานไอทีเพิ่มเติม นั้น
ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานและ
ขั้นตอนการจัดสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 รายงานผลการดาเนินงานโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 : ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2rd 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 ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมจัดโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้ งที่ 2 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน 2rd Liberal Arts
National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2017)
ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนาเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ โครงงานหรือการศึกษาอิสระ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมวิชาการ ด้านศิลปศาสตร์ของ
นักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2”ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และมหาวิทยาลั ยอื่น ๆ ทั้งของภาครั ฐ และเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง
นั กศึกษา คณาจารย์ และนั กวิช าการ ซึ่ง ถือเป็นกลไกส าคัญที่ จะผลั กดัน คุณภาพงานวิจัย อีก ทั้งเป็นการ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึก ษาผลิ ตผลงานวิ จั ย ด้า นศิ ล ปศาสตร์ เพื่ อน าประยุ กต์ ใช้ ในการแก้ไ ขปั ญหาและพัฒ นา
หน่วยงานต่างๆ สังคมและประเทศชาติ ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ทางานวิจั ย ร่ ว มกัน ระหว่ างบุ ค ลากรของคณะศิล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิ ชั ย กั บ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2rd Liberal Arts
National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2017)
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.13 รายงานรางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติของนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลั กสู ตร เพื่อนักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ และหาเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเพื่อแสด ง
ความสามารถทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
ตนเอง หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ คณะศิล ปศาสตร์ จึง เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้
1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for
Sustainable Development (LAC 2017) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9” รางวัลผู้นาเสนอแบบบรรยาย
ดีเด่น ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม รับทราบ
3.14 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย LibArts’ 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
ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาคหกรรม
ศาสตร์ และสาขาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ในวาระคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 1 ทศวรรษ ในการจัดการเรียนการสอน
จึงได้กาหนดจัดโครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย LibArts’ Tour of Songkhla ในวัน
อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานและการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อนารายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึ กษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ปลูกจิตสานึกให้ตระหนักในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว พร้อมทั้งรณรงค์การลดใช้
พลังงาน ลดโลกร้อน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการ
ปั่นจักรยาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา
ในการนี้ คณะศิลปะศาสตร์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการดาเนินโครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย LibArts’ Tour of Songkhla
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.15 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ผู้ชี้แจง ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ที่รับผิดชอบต่อพันธกิจด้านการทานุบารุง อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่แลกเปลี่ยนและพัฒนา
ศิล ปวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น มรดกภูมิปั ญญา ศิลปวัฒ นธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งกาหนดทิศทางในการดาเนินงานไปสู่การ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้ แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางศิลปวัฒนธรรม จนสามารถนาคุณค่าและกระบวนการทางศิลปวัฒนธรรมไปใช้เพื่อสร้างสรรค์
พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นทั้งทางภูมิรู้และภูมิธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย การจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง นางสาวมุทิตา แก้วนาแค แทน ผู้อานวยการกองกลาง
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตามมติ
สภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 143-8/2559 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ.2559 เพื่อให้การ
ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ด้วยมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ตามคาสั่งที่ 360/2560 เรื่อง มอบ
อานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งกองทุน
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและบุ คลากร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ แก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2559 และ
เสนอต่อทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และเสนอต่อที่ประชุมให้เพิ่มเติม
นิยาม “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... มอบผู้อานวยการกองกลางปรับแก้
ร่าง ระเบียบฯดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
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4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง กาหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดพิเศษ ผู้ชี้แจง นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย แทน ผู้อานวยการ
สานักงานนิติการ
เนื่องด้วยประเพณีวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่มีความสาคัญของภาคใต้ กล่าวคือ
1. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณ ลูกหลานจึงทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
2. เป็ น โอกาสได้ ร วมญาติ ที่ อ ยู่ ห่ า งไกล ได้ พ บปะท าบุ ญ ร่ ว มกั น สร้ า งความรั ก ใคร่ ส นิ ท สนม
ในหมู่ญาติ
3. เป็นการทาบุญในโอกาสที่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองและครอบครัว
4. ฤดูฝนในภาคใต้จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนสิบ พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตยากลาบาก ชาวบ้านจึงจัด
เสบียงอาหารนาไปถวายพระให้ทางวัดได้เก็บรักษาเป็นเสบียงสาหรับพระภิกษุสงฆ์ในฤดูฝน
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีส่วน
ร่วมในประเพณีอันมีความสาคัญดังกล่าว จึงเห็นควรกาหนดให้วันสารทเดือนสิบซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน
10 ของทุกปี เป็นวันหยุดพิเศษ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อโปรดพิจารณากาหนดให้วันสารทเดือน
สิบ ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี เป็นวันหยุดพิเศษ และนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกาหนดให้วันสารทเดือน
สิบเป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภาคใต้ และให้บุคลากรได้มีโอกาส
ทาบุญร่วมกันภายในครอบครัวและเครือญาติ
2. ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คล (นางสฤญธรณ์ พู ล สวั ส ดิ์ ) เห็ น ชอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดพิเศษ โดยเสนอว่าให้ระบุข้อความในร่างประกาศฯ ดังกล่าว ที่จะสื่อให้
เห็นว่า การกาหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดพิเศษ เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยอย่างไร
3. รักษาราชการแทนอธิการบดี (ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม) แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากวันหยุดดังกล่าว
ตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งในช่วงเวลาดังกล่าว
มติ ที่ป ระชุ ม เห็ น ชอบในหลักการ มอบ ผู้อานวยการส านัก นิติการปรั บแก้ ข้อความในร่ า ง
ประกาศฯ ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
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4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกเงิน
รายได้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรต่างชาติในการเดินทางมาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กันทริน รักษ์สาคร)
ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
เบิกเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรต่างชาติ ในการเดินทางมาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ...” ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การเบิกเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรต่างชาติในการเดินทางมาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... และปรับแก้ข้อความ ดังนี้
1. บุ ค ลากรต่ า งชาติ หมายความว่ า บุ ค คลที่ ไ ม่ ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทย เป็ น วิ ท ยากร ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่มีความรู้พิเศษเฉพาะสาขาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หรือองค์กรอื่นๆ ในต่างประเทศที่
เดินทางมาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติงาน หมายความว่า การปฏิบัติงานเป็นวิทยากร ผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ ทรงคุณวุฒิในการ
ฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิจัย บริการทาง
วิชาการ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
3. ค่าใช้จ่าย หมายความว่า ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรต่างชาติในการเดินทางมาปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยรวมถึง ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
4. ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรต่างชาติ ในการเดินทางปฏิบัติงานภายในประเทศ ให้เบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและหรือเงินรายได้ของหน่วยงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ รวมถึงให้มีอานาจในการตีความและวินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กันทริน รักษ์สาคร) ปรับแก้
ข้อความตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์นันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากรทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีนโยบายในด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยการวางรากฐานการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า นั้น
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์ นันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อบูรณาการร่วมกับภารกิจของคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนาไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์นันทนาการเพื่อสุ ขภาพและพัฒนากีฬามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) เห็นชอบ
และเสนอความเห็ นว่าให้ ทุกพื้นที่จั ดตั้งศูนย์นันทนาการเพื่อสุ ขภาพและพัฒนากีฬามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ) เห็นชอบ และเสนอความเห็นว่า การ
กาหนดโครงสร้างศูนย์นันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ควร
กาหนดให้ครอบคลุมไปยังวิทยาเขตต่างๆ อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปรับแก้โครงสร้างตามข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเดือนถัดไป และรับรองมติที่ประชุม
4.5 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)
เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นาคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงาน ได้ มอบหมายให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีพ.ศ.2560 นั้น
มหาวิทยาลั ย ได้มอบหมายให้ ส านักงานอธิการบดี รับผิ ดชอบแบบส ารวจหลั กฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment ในหัวข้อที่ “EB10 เรื่อง หน่วยงานของท่านมี
การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร” เพื่อให้การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และมีองค์ประกอบของหลักฐาน สามารถรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยได้ สานักงานอธิการบดี จึงขอหารือผู้บริหาร
มหาวิทยาลั ย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อกาหนดทิศทางและจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2561 ต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
อธิการบดี เสนอความเห็นว่า เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้ว ย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย และ ผู้ ช่ว ย
อธิการบดี

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/ 2560

หน้าที่ 17/17

2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสานักงาน
หรือผู้อานวยการกอง ที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประสานกับกองวิเทศน์สัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายเฉลิม ศิริรักษ์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

