รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสานักงานวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. นายจเร สุวรรณชาต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
16. รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
20. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
21. นางนุชลี ทิพย์มณฑา
22. นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
23. นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
24. นางสุภาพร ไชยรัตน์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์ หยงสตาร์
26. นายกีรติ อินทวิเศษ
27. นางปรีดา ภูมี
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
29. นายสุชาติ อินกล่า
30. นายภานุมาศ สุยบางดา
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
32. นายปรีดา เกิดสุข
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์

รักษาราชการแทน อธิการบดี (ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
นายมงคล ลีนิน
นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
นายอภิชาต คัญทะชา

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
2. นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
3. นายสาราญ ขวัญยืน
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
2. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
3. นายสุริยัณห์ ขาแจ้ง
4. นายมนตรี คงอ่อนศรี

หน้าที่ 2/17

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
แทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
แทน ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคล
ศรีวิชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่วิจัย โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคล
ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา วิทยาเขตตรัง
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเนื่องด้วยผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(นายเฉลิ ม ศิ ริ รั ก ษ์ ) เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดสานักงาน
อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินการประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วย จังหวัดสงขลาแจ้งกาหนดการพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจาลอง สนามสระบัว อาเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี (ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามกาหนดการฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 กาหนดจั ดกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา
ตามที่รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให้จัดกิจกรรม
พบปะยามเช้า (Morning Talk) อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีภายในหน่วยงาน โดยกาหนดจัดทุกวันอังคาร
ของสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ห้องประชุมรับรอง
สื่อมวลชนกองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 รับทราบ คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1461/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดี
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรคห้า มาตรา 26 วรรคสอง และมาตรา27(4)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมาตรา 65/1 มาตรา 65/2 แห่ง
พระราชบั ญญัติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึ กษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง 298
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.1.4 การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณแผ่ นดิ น และงบประมาณเงิ นรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานไปแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อจะร่วมกัน
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และ ผลักดัน โครงการที่ดาเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมาย โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจากสภาวิชาการมหาวิทยาลั ย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ตัวแทนจากสภาคณาจารย์ โดยจะนาข้อมูลดังกล่าวเข้าหารือต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1. รายงานผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รองอธิ ก ารบดี ป ระจ าวิ ท ยาเขตตรั ง (ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชู เ อม) รายงานผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2561 ได้ดาเนินการบริหาร
งบประมาณในภาพรวมโดยมี ก ารจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น งบประมาณเงิ น รายได้
มีคณะกรรมการบริหารจัดการ เพื่อติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบแผนการเบิกจ่าย ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละไตรมาส และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน โครงการพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ดังภาพประกอบที่ได้รายงานต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2560
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระที่ 3.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จากเดิม มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาในการดาเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ปัญหาในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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2. วาระที่ 4.1 พิ จ ารณารายงานผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 ต.ค.2559 – 31 มี.ค.2560 )
จากเดิม เห็นชอบ โดยประธานในที่ประชุมขอตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 และจะดาเนินการเชิญผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่
ไม่สามารถดาเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย ร่วมกันหารือในการพิจารณาแนวทางแก้ไข และกากับติดตาม เพื่อให้ผล
การดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายต่อไป และรับรองมติที่ประชุม
แก้ไขเป็น มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบ มอบหน่ วยงานด าเนิ นงานและขั บเคลื่ อนตั ว ชี้ วั ดให้ บรรลุ
ค่าเป้าหมาย และมอบกองนโยบายและแผนรายงานผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และสิ้นไตรมาสที่ 4
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยในคราวประชุม ครั้ง ที่
4/2560 เมื่อวัน ศุ กร์ ที่ 23 มิถุน ายน 2560 ณ ห้ องประชุมศรีวิชั ย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและ
ประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สารคดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา
เพื่ อร่ ว มร าลึ กถึ ง “ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล และส านึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้จัดทาสารคดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานผลการดาเนินโครงการทาบุญตักบาตรและพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560)
ผู้ชี้แจง นางสาวณัฐวดี เทวมิตร แทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสานักงานอธิการบดีกาหนดจัดโครงการพิธี
ทาบุญตักบาตรและพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดทั้งปี (พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560) ซึ่งการจัดโครงการฯ
ดังกล่าวเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
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ในการนี้ ส านั กงานอธิ ก ารบดี จึ งขอรายงานผลการจั ดท าโครงการฯ ดั งกล่ า ว ต่อ ที่ป ระชุ ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดรายงานความพึงพอใจฯ ดังเอกสารแนบ
โครงการทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทุกวันพระใหญ่ (ขึ้น 15 ค่า และแรม 15 ค่า)
ณ ถนนราชดาเนินนอก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วันที่ดาเนินการ
14 และ 29 พฤศจิกายน 2559
14 ธันวาคม 2559
27 มกราคม 2560
10 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560
10 และ 27 มีนาคม 2560
25 เมษายน 2560
25 พฤษภาคม 2560
7 และ 21 มิถุนายน 2560
7 สิงหาคม 2560
19 ตุลาคม 2560

พิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทุกวันพุธที่สองของเดือน
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่

วันที่ดาเนินการ

จานวนผู้เข้าร่วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9 พฤศจิกายน 2559
14 ธันวาคม 2559
8 กุมภาพันธ์ 2560
8 มีนาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
3 มิถุนายน 2560
19 ตุลาคม 2560
รวมทั้งสิ้น

776 คน
409 คน
672 คน
403 คน
405 คน
500 คน
600 คน
3,765 คน

มติที่ประชุม รับทราบ
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3.4 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 )
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองนโยบายและแผน ได้รวบรวมและสรุปผล
การดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม
2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและภาระงานที่ดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในการพิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาผลการ
ดาเนินงาน โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้
พันธกิจที่ 1 : ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ จานวน 30 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
16 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 2 : ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1
ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 3 : สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม จานวน 9 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
8
ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 1
ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 4 : ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จานวน 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1
ตัวชี้วัด
จากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี
จานวนทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปี จานวน 26
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ดาเนินการ 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.41 และผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 15 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ดาเนินการ 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.59
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1.ประธานในที่ประชุม (ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม) แจ้งต่อที่ประชุม ให้ทุกคณะ ผลักดัน ขับเคลื่อน
บริหารจัดการให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
2.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) ตั้งข้อสังเกตตัวชี้วัดที่ 29 ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายร้อยละเกิน 100 จึงเห็นควรขอให้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
3.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด) ตั้งข้อสังเกตตัวชี้วัดที่ 35 และตัวชี้วัดที่ 36 ซึ่งผลงานของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีผลงานด้านศิลปะ งานสร้างสรรค์ สามารถนามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ประกอบการนาเสนอผลงานทางวิชาการได้ จึงขอให้มีการตรวจสอบผลการรายงานอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาศ 4
( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่
หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
(1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 30 กันยายน 2560) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 11
ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่ 3.5
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการดาเนินงาน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในประเด็นต่อไปนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕59 – 30 กันยายน 2560)
2. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 30 กันยายน 2560)
3. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 30 กันยายน 2560)
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม) ให้ข้อคิดเห็นว่าแต่ละหน่วยงานควรกาหนด
เป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนก่อนนาส่งมหาลัยฯ เพื่อของบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 รายงานการขอใช้งบกลางเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ ก าหนดให้
หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จัดทางบประมาณเงินรายได้ประจาปี โดยประมาณการรายรับงบกลาง
ไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของประมาณรายรับทั้งหมด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการใช้งบกลางเพื่อกันไว้เป็นความ
เสี่ยง กรณีประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน และใช้จ่ายสาหรับแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
หรือจาเป็นเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะเสีย หายแก่ราชการ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปี อาจไม่ได้วางแผน
หรือตั้งจ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้า
งบกลางเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มีจานวนทั้งสิ้น 81,868,930 บาท จาแนกเป็น
1. งบกลางเงินรายได้งานจัดการศึกษา
77,654,440 บาท
2. งบกลางเงินรายได้งานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพ
3,629,430 บาท
3. งบกลางเงินรายได้งานหอพัก
585,060 บาท
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และจาแนกเป็นงบกลางเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ จานวน 11,501,500 บาท งบกลางเงินรายได้
หน่วยงาน 70,367,430 บาท
ทั้งนี้การขอใช้งบกลางเงินรายได้ ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ และสามารถขออนุมัติใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของรายรับจริงงบกลาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2560
ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ข้อมูล การขอใช้งบกลางเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่ 3.6 เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 งานจัดการศึกษา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบ
ประมาณการรายรับ –รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานจัดการศึกษา
ผลปรากฏว่าหน่วยงานจัดการศึกษามีรายรับจริงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.58 ของประมาณการรายรับทั้งหมด
(ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 15.42) ทั้งนี้จากผลการดาเนินงานของหน่วยงานทั้ง 14 คณะ/วิทยาลัย ปรากฏ
ว่าทุกหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการจัดหารายรับจริงได้ตามแผนประมาณการายรับ รายละเอียดดังนี้
คณะ/วิทยาลั ย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พืน้ ทีส่ งขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
พืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
พืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
พืน้ ทีข่ นอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
พืน้ ทีต่ รัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
รวม

ประมาณการ
(บาท)
258,470,000
65,666,480
72,590,480
47,101,960
25,245,400
30,631,180
17,234,500
31,057,290
19,759,560
3,240,200
8,057,530
73,724,680
23,105,800
50,618,880
11,290,000
11,290,000
42,499,600
22,629,520
19,870,080
417,041,570

งบประมาณประจาปี 2560
รับจริงลดลงจากประมาณการ
รับจริง
(บาท)
บาท
ร้อยละ
220,049,860
38,420,140
14.86
58,389,160
7,277,320
11.08
67,390,410
5,200,070
7.16
42,257,560
4,844,400
10.28
17,697,270
7,548,130
29.90
25,337,720
5,293,460
17.28
8,977,740
8,256,760
47.91
28,025,550
3,031,740
9.76
18,616,800
1,142,760
5.78
1,439,770
1,800,430
55.57
7,968,980
88,550
1.10
60,453,340
13,271,340
18.00
21,744,370
1,361,430
5.89
38,708,970
11,909,910
23.53
9,838,350
1,451,650
12.86
9,838,350
1,451,650
12.86
34,356,240
8,143,360
19.16
17,505,750
5,123,770
22.64
16,850,490
3,019,590
15.20
352,723,340
64,318,230
15.42
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ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบข้อมูลผล
การเปรียบเทียบประมาณการรายรับ–รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งาน
จัดการศึกษารายละเอียดดังเอกสารที่แนบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และวางแผนจัดทางบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นรอบการประเมิน วันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดาเนินการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในรอบแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและลดการใช้ทรัพยากรลงนั้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการหลั ง สิ้ น รอบการประเมิ น
ในระบบประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยวางไว้ จึงกาหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ไว้ดังนี้
๑. เมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินส่งเอกสาร หลักฐานให้ผู้ประเมินทันที กรณีมีเอกสาร
เพิ่มเติม สามารถส่งได้ แต่ไม่เกิน ๒ วันทาการนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน
๒. ผู้ประเมินต้อง log in เข้าสู่ระบบ E-service เพื่อเข้าสู่ระบบประเมิน
๓. ผู้ประเมิน ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้รับการประเมินตามเอกสารหลักฐานที่ผู้รับ
การประเมินเสนอมา โดยต้องประเมินทั้งสองส่วนคือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
๔. เมื่อผู้ประเมิน ดาเนินการประเมินผลตามข้อ ๓ เรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการยืนยันผลการประเมิน
ในระบบ ภายใน ๓ วันทาการ
๕. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ต้องพิจารณาผลคะแนนประเมินที่ผู้ประเมิน ประเมินผลมาโดยต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทาการ ถัดจากวันที่ผู้ประเมินส่งผลประเมินมา หากมีผู้บังคับบัญชาเหนือ
ชั้นขึ้นไปอีกให้เกลี่ยวันดาเนินการตามที่หน่วยงานเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๕ วันทาการข้างต้น
๖. หากผู้ บั งคั บ บั ญชาไม่เห็ น ชอบคะแนนประเมินตามที่ผู้ ประเมิ น ประเมิ นมานั้ นต้อ งแจ้ง ให้ ผู้
ประเมินทราบ และดาเนินการประเมินมาใหม่ให้ถูกต้องโดยรวมระยะเวลาดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน
๕ วันถัดจากวันที่ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นชอบ
๗. รวมระยะเวลาดาเนินการพิจารณาประเมินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๘. หลังสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑๕ วันทาการ ให้พิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่มีออกจากระบบ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ หากคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ดาเนินการหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิ นทราบแล้ว และมอบงานบุคคลของหน่วยงาน
จัดเก็บแบบประเมินไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.9 การกาหนดผู้ประเมินในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดาเนินการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในรอบแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและลดการใช้ทรัพยากรลงนั้น
ทัง้ นี้เมื่อพิจารณารอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ มีข้อปัญหาในการดาเนินการ เนื่องจากบางหน่วยงานมีผู้บริหารตามลาดับชั้นไม่สอดคล้องกับ
ระบบประเมิ น เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง หรื อ บางหน่ ว ยงานมี พื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบ
๒ พื้นที่ ทาให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ส อดคล้องโครงสร้างการบริห ารตามที่กาหนดในระบบ
ประเมิน
ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระบบ และ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้หน่วยงานดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. กรณีหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการแต่งตั้ง หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าสานักงาน ให้
หน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อทาหน้าที่อนุมัติแบบประเมินรวมถึงการให้ความเห็นชอบผลคะแนนประเมิน
ของผู้ รั บ การประเมิ น โดยให้ มี ห น้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ หั ว หน้ า งาน หั ว หน้ า สาขา หรื อ หั ว หน้ า ส านั ก งาน
และเมื่อแต่งตั้งแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดสิทธิให้บุคคลดังกล่าว
๒. กรณีส านั กงานวิทยาเขตนครศรีธ รรมราช คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่พื้นที่รับผิดชอบมากกว่า ๒ พื้นที่ คือ ทุ่งใหญ่ และไสใหญ่ ให้หน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อทา
หน้าที่ หั วหน้างาน หัวหน้าสาขา เพื่อทาหน้าที่อนุมัติแบบประเมินรวมถึงการให้ ความเห็นชอบผลคะแนน
ประเมินของผู้รับการประเมินเช่นเดียวกับหัวหน้างาน หัวหน้าสาขาเพิ่มอีก ๑ คนต่องาน/สาขา และเมื่อแต่งตั้ง
แล้วให้เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดสิทธิให้บุคคลดังกล่าว
ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนของการจั ด ท าข้ อ ตกลงและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการมี ขั้ น ตอนดั ง
เอกสารแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 การจัดโครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการ นิทรรศการ
วิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ซึ่งกาหนดจัดในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็ น จ านวนเงิ น 4,595,720 บาท โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด แข่งขัน
ทักษาวิชาชีพด้านต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.11 รายงานจานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นายสันติ สถิตวรรธนะ) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้เปิดรับสมัครการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย
Portfolio (โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
ในการนี้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานจานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกการเป็น
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรด
ทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย เป็น
กองศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ตระหนั ก ถึ งพั น ธกิ จ และหน้ าที่ ด้ านการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลัก ที่จะต้องส่งเสริมเผยแพร่รักษาพิทักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้อนุมัติเห็นชอบในการจัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย” เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2551 โดยแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม เป็นประธานโครงการการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ดาเนินงานตามกรอบการทางาน ต้นทุน คุณค่า บูรณาการตามภาระงาน 3
ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และฝ่ายส่งเสริมและ
เผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยดาเนินงานร่วมกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภายใต้โครงการ / กิจกรรม
ภายในมหาวิ ทยาลั ย และการด าเนิ นงานร่วมกั บชุมชน ศิ ลปินพื้นบ้าน สื บสาน เพยแพร่ ต่ อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งจั บต้องได้และจั บต้องไม่ได้ บนฐานของการมีส่ วนร่วมและเป็นการเชื่อเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนเป็นการสร้างอัตลักษณ์การทางานด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ด้วยพันธกิจอันสาคัญด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานด้านทานุบารุ งที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย ทั้ งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ตลอดจนเพื่ อให้ การด าเนิ นงานด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มี
การเปลี่ยนแปลงโครงการจั ดตั้ งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรี วิชัย เป็นกองศิลปวัฒนธรรมราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อดาเนินงานตามนโยบายด้านทานุฯ และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดเป็น
รูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นแหลงศึกษา ค้นคว้า และวิจัยมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดเป็นรูปธรรมพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ในชุมชนท้องถิ่ นของตนเองตลอดจนการพัฒนาที่มุ่ งเน้นสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าจากทุ น
วัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าระดับกอง ขึ้นตรงต่อสานักงานอธิการบดี ภายใต้รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทาให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่อดาเนิ นนโยบายและพันธกิจอันสาคัญยิ่ง ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทและเป็นพลังสาคัญต่อการ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมผ่านงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านศิลปวัฒนธรรม สาหรับเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ ถ่ายทอด สืบสาน
และใช้ประโยชน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ชุมชน ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดเก็บรวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลมรดก
ภูมิปั ญญาทางวั ฒนธรรมของชุ มชนท้องถิ่ น เพื่อยืนยั นถึ งความเป็นเจ้ าของและสิ ทธิ ในมรดกภู มิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของตนไว้สืบไป
6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษา และบุคลากร ตลอดจน
ขับเคลื่อนพลวัตทางศิลปวัฒนธรรมแบบพหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
7. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาการต่อยอด “คุณค่า” มรดกภูมิปัญญาและสร้างสรรค์ “มูลค่า”
บูรณาการสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งกองศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
2. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานของกอง
ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวั จน์ ธัญรส) ไม่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย เป็นกองศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย และเป็นหน่วยงานระดับกอง
โดยตั้งข้อสังเกตในการจัดตั้งกอง ต่างๆ ควรสังกัดภายใต้โครงสร้างของสานักงานอธิการบดี และต้องมีการ
สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงมีความเห็นว่าการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคล
ศรีวิชัย เป็นการจัดตั้งทีเ่ หมาะสมแล้ว
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 3/2551 มติที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย โดยให้
มีสิทธิเทียบเท่ากอง นั้น และในวาระนี้ โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงชื่อจากโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชั ยเป็นกองศิลปวัฒนธรรม โดยดาเนินงาน
ตามนโยบายด้านทานุฯ และขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบให้ มี การเปลี่ ยนแปลงโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมราชมงคล
ศรี วิชัยเป็น กองศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรี วิชัย โดยมอบรองอธิ ก ารบดีฝ่า ยวิจัยและบริ การวิชาการ
ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องในการดาเนินงาน แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2560

หน้าที่ 14/17

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการการจัดตั้งสานักบริการวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงาน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ)
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมตามมติ
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ขึ้นเป็นส่วนงานสังกัดสานักงาน
อธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจด้า นการ
บริการทางวิชาการให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้และดาเนินงานภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุมและติดตามผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริการทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จากผลการดาเนินงานตลอด 4 ปีที่
ผ่านมาทาให้ภารกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมมีทิศทางการทางานที่ชัดเจน มีพัฒนาการที่ดีและ
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลาดับ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น
1. ด้านของการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา เช่น มีการนาเสนอ
ผลงานทั้งในรูปของผลงานวิจัยและบทความแนวปฏิบัติที่ดีเป็นจานวนมากเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ มีอนุสิทธิบัตรที่
เกิดขึ้นหลังจากการบริการวิชาการ เป็นต้น เพิ่มคุณภาพชีวิต การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการเพิ่มจานวน
ผู้ประกอบการใหม่ ( Start Up ) เป็นต้น
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น มีชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
บริการวิชาการเชิงพื้นที่โดยใช้ระยะเวลา 3-5 ปี จานวน 18 ชุมชน และเห็นผลความสาเร็จเชิงประจักษ์ เช่นมี
การรวมกลุ่มสร้างอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทั้ง อย. ฮาลาล และ มผช. และ รวมถึงยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจนสามารถสร้างผู้ประกอบการที่
สามารถเข้าสู่ ร ะบบฐานภาษีของรั ฐ เช่น มีการจดทะเบียนพาณิช ย์มากกว่า 400 รายรวมถึงมหาวิทยาลั ย
มีแผนการบริการวิชาการเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนระยะ 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 25612565 อีกจานวน 18 ชุมชน
3. ด้า นการสร้ า งเครื อ ข่ ายร่ ว มพั ฒ นางานบริ ก ารทางวิ ช าการ เช่ น เครือ ข่ ายบริก ารวิ ช าการ
สถาบั น อุดมศึกษาไทย (ThaiUniserv) เครือข่ายพันธกิจสั มพันธ์มหาวิทยาลั ยกับสั งคม (Engagement
Thailand)เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม (S0cial Enterprise)เครือข่ายบริการวิชาการมทร. ทั้ง 9 แห่ง และ
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี เป็นต้น
4. ด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินจากภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชนมาร่วมบริการทางวิชาการ
เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ สานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น
แต่ด้วยเหตุจากการปฏิรูปประเทศด้วยการวางแนวนโยบายของประเทศโดยใช้โมเดล ประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่รัฐบาลต้องการผลักดันและ
ขับเคลื่อนภายใต้ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งหัวใจสาคัญของประเทศไทย 4.0 คือ การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และที่สาคัญต้องมีการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงขึ้นโดย
แนวในการพั ฒ นาไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 จะต้ องมี ก ารเติ ม วิท ยาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย พัฒนา แล้ วไปต่อยอดความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ ใน 5กลุ่ ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในฐานะมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศในภูมิภาคภาคใต้ รวมถึงมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งครอบคลุม
ทั่วประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพมากต่อการปฏิรูปประเทศและนโยบายของรัฐบาล
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และมี ค วามพร้ อ มในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไปพร้ อ มกั บ ส่ ว นราชการอื่ น ๆ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเมกะโปรเจ็กของรัฐ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โครงการประชารัฐต่างๆ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) โครงการพัฒนานวัตกรรมรายใหม่ที่มีมูลค่าสูง (Innovative
Startup) เป็นต้น
ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายการปฏิรูปประเทศที่รวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบบริหารจัดการ การพัฒนากาลังคน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาสังคม ได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างน่าเชื่อถือให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเห็นสมควรยกสถานะ “หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม”
และจัดตั้งเป็น “สานักบริการวิชาการ” ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สามารถดาเนินตามพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการที่สามารถรองรับต่อการการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆต่อไปและรองรับการเป็นหน่วยงานตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ หน่ว ยบริการทางวิช าการแก่สั งคม ฝ่ ายวิจัยและบริการวิช าการ จึงเห็ นสมควรเสนอต่อ
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย เพื่อโปรดพิจ ารณาและมี ข้อเสนอแนะในประเด็ น ดังต่อไปนี้ ว่า พิจารณาให้ค วาม
เห็น ชอบโครงการการจั ด ตั้ งสานักบริ การวิช าการ เพื่อ รองรั บ การเป็น หน่ วยงานตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมดังนี้
- การจัดตั้งสานักบริการวิชาการ มีความจาเป็นหรือไม่ในการยกหน่วยบริการวิชาการเป็นสานัก
บริการวิชาการ ซึ่งมีสิทธิเทียบเท่าคณะ โดยมีแผนขออัตรากาลังใหม่ จานวน 9 อัตรา และเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างการบริหารงานของสานักบริการวิชาการ จะเห็นได้ว่าบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามสาย
งานยังไม่เพียงพอกับภาระงาน
- เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสานักบริการวิชาการค่อยข้างสูง กว่าคณะ จึงมีความเห็นว่าควรต้อง
มีการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุม เรื่องการขออัตรากาลังใหม่ในระยะสามปี
มหาวิทยาลัยต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการขออัตรากาลังใหม่ จึงเสนอความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรรับบุคลากร
เพิ่มเติมเท่าที่จาเป็น
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.อุดร นามเสน) เห็นชอบให้มีการยกสถานะ “หน่ว ย
บริการวิชาการแก่สังคม” และจัดตั้งเป็น “สานักบริการวิชาการ” และให้ความเห็นว่า การจัดตั้งหน่วยงาน
ต่างๆ ต้องมีการวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน แผนการขออัตรากาลั ง ใหม่ ภาระงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่างๆ ก่อนนาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4. ผู้ อานวยการสถาบั น วิจั ย และพัฒ นา (ผศ.อภิ รักษ์ สงรัก ษ์) แจ้ งต่อที่ ประชุ ม จากข้อมูล ที่ผู้ ช่ว ย
อธิการบดี ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการยกสถานะหน่วยบริการวิชาการเป็นสานัก
บริการวิชาการ และมีข้อเสนอแนะว่า ภารกิจของสานักบริการวิชาการจะต้องเน้นไปในทางการต่อยอดงานวิจัย
เพิ่มขึ้น และกาหนดภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย 4.0
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5. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า ภาระงาน
ของหน่วยบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์บ่มเพาะ มีลักษณะงานที่คาบเกี่ยวกัน โดยแยกประเภท
หน่วยงานจากแหล่งงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย จึง มีความเห็น ว่า หากมีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนาทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการบูรณาการและส่งต่อภาระงานที่
มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการยกสถานะ “หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม” และจัดตั้งเป็น
“สานักบริการวิชาการ” มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (นายจเร สุวรรณชาต) และ ผู้ช่วย
อธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ) พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อมูลตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยให้
บริหารจัดการบุคลากรในสังกัด เป็นตัวผลักดันและตัวขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯต่อไป
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การติดตามประเมินผลการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้น และเพื่อให้การดาเนินงาน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอ
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
และผลผลิตจากงานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกัน และ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุม เพื่อความสะดวกในการ
นาไปใช้งาน เห็นควรให้มหาวิทยาลัยนาประกาศฉบับที่ 1 รวมกับฉบับที่ 2 โดยให้เขียนบทเฉพาะกาลสาหรับ
วิจัยที่มีการผูกพันกับประกาศฉบับที่ 1
มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เห็ น ชอบ มอบผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ดาเนินการปรับแก้ รายละเอียดตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วนาส่งสานักงานนิติการเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง แล้วนาเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเชิญชวนคณะผู้บริ หาร อาจารย์ บุ คลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้ าร่ วม
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ (นายภานุมาศ สุ ยบางดา) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อ
สุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในการออกกาลังกาย และเพื่อจัดหางบประมาณทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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ผู้ ที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานที่ห้ อง
ประชาสัมพันธ์ อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และสมัครออนไลน์ http://goo.gl.kzpA2t
ในการนี้วิทยาลัยรัตภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นางสาวณัฐวดี เทวมิตร )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
แทน เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

