รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. อาจารย์จเร สุวรรณชาต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
10. อาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์
11. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
16. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
17. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว
19. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีพร เชือ้ เจ็ดตน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
22. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
23. อาจารย์สุชาติ อินกล่า
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
25. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
26. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
27. อาจารย์ปิยะพร มูลทองชุน
28. อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
30. อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
31. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
32. นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
33. นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางวศินี จิตภูษา
นางดรุณี ลีนิน
นายมงคล ลีนิน
อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี สนิ
อาจารย์ทรงนคร การนา
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ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ฯ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
7. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง

รักษาราชการแทน อธิการบดี (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม) มีภารกิจเร่งด่วนเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จึงมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) เป็นประธานในที่ประชุมแทน และเมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดีให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2018 CDIO Asian Regional Meeting
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม ณ ประเทศเวียดนาม โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้สนใจจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนด้วยกรอบความคิดซีดีไอโอจากมหาวิทยาลัยในประเทศ
เวียดนามและต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายในการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาและนาความรู้
ที่ได้รับไปขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละหน่วยงาน
การเรียนการสอนแบบ CDIO เป็นแนวคิดในการสอนหลักสูตรวิศวกรรมซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกนาไปใช้ใน
สถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมมากมายทั่วโลกกว่า 90 แห่ง โดยแนวการเรียนการสอนแบบ CDIO มุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 4 ด้านหลัก ซึ่งนับเป็นหัวใจสาคัญของวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่
1) Conceive สามารถคิดวิเคราะห์และชี้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้
2) Design สามารถออกแบบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้
3) Implement สามารถดาเนินการ ประยุกต์ หรือ แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมให้สาเร็จลุล่วงได้
4) Operate สามารถพัฒนาและควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
หลั กสู ตรตามแนวทางของ CDIO จะมุ่งเน้นให้ วิศวกรมีความสามารถทั้งในด้านการคิด การ
ออกแบบ การสร้างดาเนินการ และการควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรควรประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. องค์ความรู้และเหตุผลทางวิชาชีพ (Disciplinary Knowledge & Reasoning) ซึ่ง
ประกอบด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม รวมถึง
วิธีการและเครื่องมือทางวิศวกรรมต่าง ๆ
2. ทักษะทางวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ (Personal and Professional Skills &
Attributes) ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การดาเนินการวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การ
มีทัศนคติที่ดี จริยธรรม และความรับผิดชอบต่าง ๆ
3. ทักษะด้านการทางานเป็นทีมและการสื่อสาร (Interpersonal Skills: Teamwork &
Communication)
4. CDIO ระบบในบริบทขององค์กร สัง คม และสิ่งแวดล้อม (Conceiving, Designing,
Implementing & Operating Systems in the Enterprise, Societal & Environmental Context)
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การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเทคนิคการสอนแบบมุ่งเน้นการลง
มือทา การทาโครงการ (Project based learning) การทดลองงาน (Engineering practice) การเยี่ยมชมงาน
(Site visits) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นิสิตพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมแล้ว ยังสามารถช่วยให้นิสิตพัฒนาทักษะอื่น ๆ
ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ได้ แก่ ทั กษะด้ านการสื่ อสาร การท างานร่ ว มกั น และการแก้ ไ ขปั ญหา ได้ อี กด้ ว ย
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีทักษะทางวิศวกรรมแบบ CDIO รวมถึงทักษะการสอนแบบ CDIO
ก็นับเป็นปัจจัยที่สาคัญมากเช่นกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการจัดส่งหลักสูตรพันธ์ใหม่
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มีการประชุมหารือและประชาสัมพันธ์โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
กาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปศึกษาไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม
2561 ที่ผ่านมานั้น โดยมอบหมายให้แต่ละคณะ วิทยาลัย จัดส่งหลักสูตรพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และกาลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สาหรับการทางานในอุตสาหกรรมใหม่ ( New S-Curve ) และ
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth Engines ) ของประเทศ และเพื่อสร้างฐาน
( Platform ) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และ
สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสาคั ญ
พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกาลังคน และกาหนดให้ส่งไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 20
มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 แจ้งกาหนดการจัดงาน Regional Research Expo 2018
ตามที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยในระดับภูมิภาค ได้จัดเวที
ระดับภูมิภาค จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจาปี 2561” (Regional Research Expo 2018) ขึ้น
เพื่อผลักดันผลงานวิจัยของพื้นที่ที่มีศักยภาพ คุณภาพให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่และเป็นรูปธรรม
โดยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนปัจจุบัน สาหรับการดาเนินงานในปี 2561 วช.ได้หมอบ
หมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการ
ร่วมกัน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ และการสนับสนุนงบประมาณจาก
วช. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคภายใต้ โดยกาหนดจัดงาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาคประจาปี 2561” (Regional Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม
2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามรายละเอียด
กาหนดการที่ได้แจ้งในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2561
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องและรับรองรายงานการประชุมฯ
ครั้งที่ 1/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขรายชื่อผู้ชี้แจงวาระที่ 3.12 , 3.13 และ 3.14
จากเดิม
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
แก้ไขเป็น ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. วาระที่ 3.19 รายงานผลการดาเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ( ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 )
จากเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบตัวเลขในรายงานทางการ
เงินอีกครั้ง แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป
3. แก้ไขการอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม วาระที่ 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
จากเดิม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) เห็นด้วย ให้มีการแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว
เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักเกณฑ์การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
2.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางนุชรี โปฏกรัตน์) ให้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรมีการ
แก้ไขข้อความในระเบียบฯ ดังนี้
จากเดิม “ข้อ 19 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป โดยหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แก้ไขเป็น “ข้อ 19 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด วิธีการด้วยการจัดทาเป็น
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ. ...
แก้ไขเป็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้
1. เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักเกณฑ์
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
2. เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อความในระเบียบฯ ดังนี้
จากเดิม “ข้อ 19 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป โดยหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
แก้ไขเป็น “ข้อ 19 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด”

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มี การประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ยในคราวประชุมครั้ งที่
1/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้คณะเกษตรศาสตร์เร่งดาเนินการเตรียมการจัดงานเกษตร
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2562 โดยให้เร่งจัดตั้งคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานและจัดทาโครงการเสนอขอ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มายังมหาวิทยาลัย
3.2 รายงานผลการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟ LED ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตตรัง
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 20,249,869.50 บาท เพื่อ
น าใช้ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ใ ช้ ง านอยู่ เ ดิ ม ซึ่ ง มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมากกว่ า 10 ปี เป็ น
เครื่องปรับอากาศชนิดใหม่แบบแยกส่วน Inverter จานวน 124 เครื่อง และปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
จากเดิม เป็นหลอดไฟ LED ประมาณ 12,000 หลอด (หลอดไฟและโคมไฟสาธารณะ)
ในการนี้ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง จึงขอรายงานผลการติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟ LED ต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) “โครงการสิงห์สร้างสรรค์
คนทีวีปี 12” ระดับประเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สำระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนำ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) ผู้ผลิตรำยกำรสำรคดีเชิงข่ำว “เรื่องจริงผ่ำนจอ” ได้จัด “โครงกำรสิงห์สร้ำงสรรค์คนทีวี ” ซึ่งเป็นกำร
ประกวดสำรคดีเชิงข่ำว (News Documentary) ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษำ
ได้พัฒนำศักยภำพตนเองไปสู่กำรเป็นผู้นำเสนอสำรคดีข่ำวโทรทัศน์ที่มีคุณภำพ และเป็นบันไดไปสู่วิชำชีพกำรทำ
งำนที่ดีทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนในอนำคต โดยเน้นกระบวนกำรทำงำนอย่ำงมืออำชีพทุกขั้นตอน ทุกสนำมกำร
แข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
โดยสาหรับ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” ได้เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางให้นิสิต นักศึกษา ได้
ใช้พลังความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสารคดีเชิงข่าวความยาวไม่เกิน ๓ นาที ด้วยหัวข้อ “เรื่องเด่น

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ประเด็นสังคม” เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก และร่วมเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น โดย
นาเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ
- ข่าวเตือนภัย
- ข่าวแปลก
- ข่าวอาชญากรรม
- ข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม
- ข่าวประเด็นจากโซเชียลมีเดีย
รายละเอียดการประกวด
รอบที่ห นึ่ง นักศึกษำทั่วประเทศสมัครและร่วมกิจกรรมอบรมที่จัดขึ้น แล้วกลับไปผลิตผลงำนจริง
ภายในเวลา 20 วัน โดยจะต้องเป็นสารคดีเชิงข่าวและตรงตามหัวข้อที่กาหนด และส่งผลงานผ่านการอัปโหลดในยูทูบ
รอบที่สอง คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทั้งหมด เหลือ 8 ทีมจากภาคกลาง - ภาคเหนือ และ 8
ทีมจากภาคใต้ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 16 ทีม ได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ
รอบที่ส าม จาก ๑๖ ทีมทั่วประเทศ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก 8 ทีมที่
เหมาะสมได้เข้าค่ายแข่งขันเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวตามโจทย์รอบชิงชนะเลิศ โดยเริ่มต้นนับ
คะแนนใหม่ ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ
รายละเอียดผลการแข่งขัน
ทีม Green House จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศ และ
ทุนการศึกษา รวม 30,000 บาท มีสมาชิกดังนี้
1. นายศักดิ์ชัย เเสงดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายเอกสิทธิ์ ช่วยเเก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นายศักดิทัต วัฒนาพันธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
และมีอาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็น
ที่อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน ซึ่งการประกวดครั้งนี้มี ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดกว่า 200 ทีม โดยผลงานรอบที่สอง ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ เข้ารอบออกอากาศรอบ 16 ทีม
ระดับประเทศ คือ สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ประมงอาสาชุมชนบ้านท่าหิน ” ซึ่งออกอากาศไป
แล้วในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางช่อง 7 HD
จากนั้ นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลื อก 8 ทีมสุ ดท้ายเพื่อเดินทางมาเข้าค่าย
แข่ ง ขั น เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต ผลงานสารคดี เ ชิ ง ข่ า วตามโจทย์ ร อบชิ ง ชนะเลิ ศ ณ โรงแรมลั น ตาน่ า เพลส
(กรุงเทพมหานคร) และห้องประชุมบริษัทบุญรอด (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งในรอบนี้โจทย์กาหนดให้นักศึกษาผู้เข้า
แข่งขัน ผลิตสารคดีเชิงข่าวในประเด็นที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
โดยรอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศ
และทุนการศึกษา รวม 30,000 จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12 ในครั้งนี้
คือ สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “ลมหายใจ (สุดท้าย) ทะเลบางขุนเทียน” ซึ่งรอออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ
ทางช่อง 7 HD
ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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3.4 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ
(มาตรฐาน HA)” ระดับประเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่ว ไป ส่ งผลงานเข้าร่ ว มการประกวดคลิ ปวิดีโ อ หั วข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ
(มาตรฐาน HA)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า ความหมาย และประโยชน์
ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA
2.เพื่อให้สถาบันมีสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของ การ
รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (มาตรฐาน HA)
3.เพื่อสร้ างการมีส่ ว นของประชาชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณค่า ความหมาย และ
ประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (มาตรฐาน HA) ไปสู่สังคม
แนวความคิดการประกวด
“ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” เป็นการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึง
ความสาคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าการได้รับ
การรั บรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาลนั้น มีคุณค่า และความหมายกับ
ประชาชน ชุมชน สังคม และผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตลอดจนระบบสุขภาพอย่างไร
รายละเอียดผลการแข่งขัน
ทีม ยั งไม่ไ ด้น อน จากสาขาวิ ช าเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน คณะครุศ าสตร์อุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท CREATIVE
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ซึ่งมีสมาชิกดังนี้
1.นายกฤตชยศญ์ แก้วสุข
2.นายรณกร บุญราม
3.นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิสังข์
4.นายอนันตพงศ์ เเก้วศรี
และมีอาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็น
ที่อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน
ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1,098,670,200 บาท จาแนกเป็น

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561

หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณรวม
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งบประมาณ
221,175,400.00
152,118,800.00
260,973,700.00
393,072,400.00
71,329,900.00
1,098,670,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้กากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ที่สานักงบประมาณกาหนดแล้วนั้น ปรากฏผลการดาเนินงานดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 24 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 260,973,700 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ได้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 นั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากหน่ว ยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน งบกลาง ประจาปี พ.ศ.2560 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง งบกลาง
ประจาปีพ.ศ.2460 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงานและ
สถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 28 รายการ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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งบประมาณทั้งสิ้น 24,282,700 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การ
กากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกาหนด นั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนิ นงาน หมวด
รายจ่ายงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง) ประจาปี
พ.ศ.2560 ( ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561) ดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อโปรดทราบรายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 รายงานผลการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ประเภทอาจารย์และบุคลากร และประเภทนักศึกษา
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 สถาบัน กาหนดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในระหว่าง วันที่ 20 – 23
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยแห่งความสาเร็จและเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมภายในโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
ภาคโปสเตอร์ และ ภาคบรรยาย ประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ ประเภทนักศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จานวน 30 ผลงาน เป็นผลงาน
ประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 19 ผลงาน และเป็นผลงานประเภทนักศึกษา จานวน 11
ผลงาน โดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบภาคบรรยาย จานวนทั้งสิ้น 8 ผลงาน เป็นผลงานประเภทอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 2 ผลงาน และเป็นผลงานประเภทนักศึกษา จานวน 6 ผลงาน
โดยมีผลการประกวดผลงานดังต่อไปนี้
1.1 รางวัลบทความดีเ ด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารย์และบุค ลากรสาย
สนับสนุน พร้อมถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิ ตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง
โดย : ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวสุขกมล รัตนสุภา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง ภาคบรรยาย ประเภทนักศึกษา
ผลงาน : การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม
โดย : นายวศิน นิยมเดชา
คณะเกษตรศาสตร์
นายรัชชานนท์ บุญฤทธิ์
คณะเกษตรศาสตร์
1.3 รางวัลบทความดีเด่น ชมเชย ภาคบรรยาย ประเภทนักศึกษา
ผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนล่องแก่งหนานมดแดง
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โดย : นางสาวปริชญา เทพมณี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวอัจจิมา ทองสง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1.4 รางวัลชนะเลิศผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง
โดย : ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวสุขกมล รัตนสุภา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 รางวัลชนะเลิศผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา
ผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนล่องแก่งหนานมดแดง
โดย : นางสาวปริชญา เทพมณี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวอัจจิมา ทองสง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
2. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จานวน 8 ชุมชน
นักปฏิบัติ ได้แก่
2.1 CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
หัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands – On
ผู้เสวนา : นางสาวสุพัตรา คาแหง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
2.2 CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หัวข้อ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนาไปใช้สู้การเป็น Thailand 4.0
ผู้เสวนา : นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค คณะเทคโนโลยีการจัดการ
2.3 CoP 3 : การบริการวิชาการ
หัวข้อ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ผู้เสวนา : ผศ.พนม อินทฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 CoP 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หัวข้อ : การสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0
ผู้เสวนา : นายชูเกียรติ กล้าศักดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.5 CoP 5 : การบริหารจัดการ
หัวข้อ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
ผู้เสวนา : ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.6 CoP 6 : การประกันคุณภาพ
หัวข้อ : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA)
ผู้เสวนา : ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์
2.7 CoP 7 : การพัฒนานักศึกษา
หัวข้อ : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
ผู้เสวนา : นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ
2.8 CoP 8 : ผู้บริหาร
ผู้เสวนา : ผศ.เสนอ สะอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย
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3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพได้ดาเนิน การเสนอขออนุ มัติโ ครงการความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทงบประมาณเงินแผ่นดิน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
โครงการ จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ว น) และทางกองฯ ได้ดาเนินการใช้จ่ายจริง จานวน
181,052 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือ จานวน 118,948 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อโปรด
ทราบผลการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ประเภทอาจารย์และบุคลากร และ ประเภทนักศึกษา ในโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา
ตำมที่กองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกันคุณภำพ ได้ขอควำมร่วมมือมำยังกองประชำสัมพันธ์ ให้
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำนบนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมเกณฑ์
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)และพร้อมรับกำรประเมิน
ตำมตัวชี้วัด เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน นั้น
ในกำรนี้ กองประชำสั ม พั น ธ์ ได้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบข้ อ มู ล พื้ น ฐำนบนเว็ บ ไซต์ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรรำยงำนต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ เพื่อโปรดทรำบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้มีการจัดโครงการ workshop เพื่อจัดทา
เว็บไซต์ และให้แต่ละคณะจัดส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายวิชาการ กองประชาสัมพันธ์ และสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี หารื อร่วมกัน เพื่อ กาหนดมาตรการ กระบวนการในการจัดทาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน พ.ศ. 2558 ซึ่งครอบคลุมการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ทั้ ง นี้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2560 เป็ น ต้ น ไป ทางส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา แจ้ ง ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการจั ดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 6 หลักสูตร และต้องกากับ ดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จานวน 14 ตัวบ่งชี้
จึง เห็น ควรปรับ ปรุง ข้อ ก าหนดและอัต ราค่า ตอบแทนผู ้ป ระเมิน คุณ ภาพคุณ ภาพการศึก ษาภายในให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดดัง (ร่าง)ระเบียบฯ ที่แนบมานี้
ในการนี้ กองวิเทศสั มพั นธ์ และการประกั นคุ ณภาพ จึงเห็ นสมควรเสนอต่ อที่ประชุ มผู้ บริ หาร
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้
1. เห็นควรให้ยกเลิกคานิยาม คณะ วิทยาลัย และส่วนราชการ ให้ใช้เป็น “หน่วยงาน” และเขียนคานิยาม
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ชัดเจน
3. เห็นควรให้ปรับแก้คานิยาม “เงินรายได้”
4. เห็นควรให้ปรับแก้คานิยาม “ค่าตอบแทน” โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นจานวนเงิน หรือรายได้ หรือ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ที่ตอบแทนให้กับบุคลากรภายในหรือบุคลากรภายนอกที่เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5. เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความ ข้อ 6 ดังนี้ “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยหรือเงินรายได้ของหน่วยงานตามรายการและอัตรา ดังต่อไปนี้”
6. เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความ ข้อ 6 ในหัวข้อ (4) ดังนี้ “คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน”
7. เห็นควรให้ยกเลิก ข้อ 6 (5)
8. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้ระบุคาว่า “ไม่เกิน” นาหน้าอัตรา
ค่าตอบแทน เช่น ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง/คน/ปีการศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และ (ร่าง) เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ว ยถึงรอบระยะเวลาในการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทางบประมาณเงินรายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลั ยฯ กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทา
ปฏิทินและ (ร่าง)เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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1. พิจารณา ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (ร่าง)
เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบ ปฏิทินการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กรณีสมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ)
3. มอบกองนโยบายและแผน จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและหาสัดส่วนที่เหมาะสมของ
เกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการและการบริหารอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ความเป็นมา
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง
การสารวจข้อมูลอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอัตราว่าง ณ ปัจจุบัน มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบข้อมูลและดาเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกาหนดมาตรการและ
แนวทางในการดาเนินการ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย
และได้ดาเนินการประชุมหารือเพื่อพิจารณาอัตราว่างและกาหนดแนวทางในการบริหารอัตราว่างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และมีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
มาตรการและการบริหารอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ให้ตรวจสอบจานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ใหม่อีกครั้ง โดยให้ประสานข้อมูลจาก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แล้วให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเฉพาะปีการศึกษา 2560
2. การบริหารอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย ควรดาเนินการดังนี้
2.1 อัตราว่าง ณ ปัจจุบัน (อัตราว่าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
2.1.1 หน่ ว ยงานที่ มี จ านวนอาจารย์ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ให้ ห น่ ว ยงานนั้ น คงอั ต ราไว้ (คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) เพื่อดาเนินการสรรหาต่อไป
2.1.2 อัตราว่างที่อยู่ระหว่างการดาเนินการสรรหาก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ในหน่วยงานที่มีจานวนอาจารย์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากมีผู้ผ่าน
การสรรหาแล้วให้บรรจุในอัตรานั้นได้ แต่หากไม่มีผู้ผ่านการสรรหาให้หน่วยงานนั้นคืนอัตราดังกล่าวให้แก่
มหาวิทยาลัย
2.1.2 หน่วยงานที่มีอัตราว่างเหลืออยู่และยังไม่ได้ดาเนินการสรรหา ให้หน่วยงาน
คืนอัตราว่างทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัย

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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2.2 การบริหารอัตราว่าง ณ ปัจจุบัน และการจัดสรรอัตรา
2.2.1 การจัดสรรอัตราว่าง ให้จัดสรรอัตราให้แก่หน่วยงานที่มีจานวนอาจารย์ไม่
ครบตามเกณฑ์ก่อน โดยให้พิจารณาจากเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และตาม
ข้อมูลที่ปรากฏ
2.2.2 หลักสูตรใดที่จะมีผู้เกษียณอายุราชการในปีถัดไป ให้พิจารณาดังนี้
2.2.2.1 หากหน่ว ยงานใดมี จานวนอาจารย์ ในหลั ก สู ต รต่ากว่า เกณฑ์ ที่
กาหนด ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการล่วงหน้า 1 ปี
2.2.2.2 หากหน่วยงานใดมีจานวนอาจารย์ในหลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด หน่วยงานนั้นจะไม่ได้รับการจัดสรรอัตราเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในปีนั้น
2.2.2.3 หากหน่ว ยงานใดที่มีจานวนอาจารย์ สู ง กว่าเกณฑ์ที่กาหนด
มีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการ และไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นที่สามารถแทนได้
หน่วยงานนั้นจะได้รับการจัดสรรอัตราเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการล่วงหน้า 1 ปี
2.2.3 อัตราที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรให้เก็บอัตราดังกล่าวไว้ที่มหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการจัดสรรอัตราตามภารกิจ ความจาเป็น และหลักเกณฑ์ตามที่ สกอ.กาหนด โดย
มอบให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็น
2.3 กรณีสายสนับสนุนให้หน่วยงานวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละตาแหน่ง เพื่อนามาประกอบ
พิจารณาปรับปรุงอัตรากาลังคนและปริมาณงานให้เหมาะสมกับภารกิจและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน
และนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ในการนี้ กองบริ ห ารงานบุคคล จึงเห็ น สมควรเสนอต่อที่ประชุ มเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบมาตรการและการบริหารอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าบางคณะมีจานวนอาจารย์ที่รับผิดชอบต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงเห็นควรให้คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ต้องมีการวางแผนเรื่องการเพิ่มอัตรากาลังคนให้ชัดเจน
โดยให้นาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
2. ผู้ อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) เสนอ
ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล หน้า 56 ตารางที่ 5 อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูล
สูง/ต่า จากเกณฑ์ ที่แสดงในตาราง คาดว่ายังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายกองบริหารงานบุคคลประสานไปยังสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้น และเพื่อให้การดาเนินงาน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอ
เสนอ (ร่ำง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นแบบแผน
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ....
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้
1. เพื่ อให้ รู ปแบบการจั ดท าระเบี ยบ ประกาศ ของมหาวิทยาลั ยฯ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน จึ งขอให้
หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบอีกครั้ง
2. ข้อ 4.4 เห็นควรให้มีการแนบประวัติหรือหลักฐานที่ได้ผ่านการวิจัยหรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะ
ทาการวิจัย
3. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 6. ดังนี้ “การไปปฏิบัติงานวิจัย จะกระทาได้ไม่เกินระยะเวลา 30 วัน”
4. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 7. โดยให้ตัดข้อความ “ณ ต่างประเทศ” ออก
5. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ7.1 ดังนี้ “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ให้เบิกจ่าย
ได้ตามสิทธิไม่เกินระยะเวลาที่อนุมัติ”
6. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 7.4 ดังนี้ “ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายเท่าที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด ไม่เกินวงเงินดังต่อไปนี้”
7. ควรระบุการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางในต่างประเทศลงในระเบียบฯ ให้ชัดเจนว่า ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าเดินทางในต่างประเทศได้ และให้เดินทางโดยใช้ยานพาหนะประจาทาง
8. ข้อ 7.2 เห็นควรเปลี่ยนคาว่า แผนการวิจัย เป็น แผนปฏิบัติงานวิจัย
9. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 8.3 ดังนี้ “หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เข้า
ปฏิบัติงานวิจัย”
10. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 8.4 ดังนี้ “สาเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรณีที่
มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักวิจัยประสงค์ไปปฏิบัติงานวิจัย (ถ้ามี)”
11. เห็นควรให้ระเบียบระบุเพิ่มเติมให้ผู้ขอรับทุนแนบประมาณการค่าใช้จ่ายมาด้วย
12. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 9. ดังนี้ “รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนตามแบบฟอร์มที่
กาหนดท้ายประกาศนี้ โดยผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด”
13. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 10. ดังนี้ “เมื่อการปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศแล้วเสร็จ ให้ ผู้
ขอรับทุนจัดส่งรายงานผลการไปปฏิบัติงานวิจัย จานวน 2 ชุด ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน 30 วัน
นับจากวันเดินทางกลับมาถึง”
14. เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความ ข้อ10.1 ดังนี้ “สรุปผลการผลการปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ตาม
แบบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด”
15. เห็นควรให้มีการปรับแก้ข้อความ ข้อ 11 คือ “หรือไม่เกินระยะเวลา 1 ปี” ให้เปลี่ยนเป็น “ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี”

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/ 2561
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มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดย
หารือกับหน่วยตรวจสอบภายในและสานักงานนิติการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออัตรากาลังคนในการจัดทาวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย(กรณีพิเศษ) จานวน 1 คน
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการจัดทาวารสารวิจัย มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาตั้งแต่ปี 2552 โดยวารสารจะออกปีละ 2 ฉบับ จานวนเรื่องต่อฉบับไม่เกิน 14
เรื่อง และได้รับการประเมินจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 แล้วนั้น ทางกองบรรณาธิการมีความประสงค์จะ
กาหนดการออกวารสารจานวน 3 ฉบับต่อปี เนื่องจากมีบทความวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน
นี้ บทความที่ ส่ งมาลงตีพิ มพ์มีล าดับไปถึง ปี พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2 แล้ ว จากมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2561 เห็นควรให้เพิ่มจานวนวารสารเป็นจานวน 3 ฉบับต่อปี และเสนอให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอขออัตรากาลังคนต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อขออัตรากาลั งคนในการสนับสนุ นการจัดทาวารสารวิจัยฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมี จาเป็นต้องใช้บุคลากรมา
สนับสนุนในขั้นตอนการบริหารจัดการวารสารให้มีคุณภาพมากที่สุด และทางมหาวิทยาลัยมีแผนจัดทาวารสาร
ด้านรับใช้สังคม ซึ่งกาหนดจะออกวารสารในปี 2561 เพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเพิ่มจานวนฉบับของวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย เป็ น 3 ฉบั บต่อปี และขออัตรากาลั งคนในการทาวารสารเพิ่ม (กรณีพิเศษ) จานวน 1 คน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน หากหน่วยงานมีความจาเป็นที่ต้องใช้อัตรากาลังคน
ในการจั ดทาวารสารวิจัย มหาวิทยาลั ย เร่งด่วน ในปีพ.ศ. 2561 เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทาสัญญาจ้างใน
ลักษณะจ้างเหมา และในปี พ.ศ.2562 ให้ดาเนินการขอจัดตั้งอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ขอแจ้งงดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2561
โดยจะทาหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

