รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
4. อาจารย์จเร สุวรรณชาต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
7. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์ หยงสตาร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
20. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
21. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
22. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
23. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ
25. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
27. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
28. อาจารย์สุชาติ อินกล่า
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
30. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
31. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
32. อาจารย์นงนาฎ ระวังวงศ์
33. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี

รักษาราชการแทน อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แทน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางวิศินี จิตภูษา
นางดาวดล จันทรประทิน
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง
นางนุจรี โปฏกรัตน์
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ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
แทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
3. อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
4. นายมงคล ลีนิน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักนิติการ

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.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 ขอขอบคุณ คณบดี อาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมในการจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือ ว่าที่พันตรีจักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ย งยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ว่าที่พันตรี
จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์ จากการจัดหารายได้ของคณะศิลปศาสตร์ และนาจ่ายประธานกรรมการดาเนินงาน
กองทุนสวัสดิการวิทยาเขตภาคใต้( ท.ส.ต.) เพื่อชาระหนี้ เป็นจานวนเงิน 138,270 บาท เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองสื่อมวลชน สานักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
และขอขอบคุณ คณบดี อาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทุกหน่วยงาน ที่ได้
ให้การสนับสนุนกิจกรรมในการจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือ ว่าที่พันตรีจักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์ ในครั้งนี้
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิและคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้
ให้ค วามอนุเ คราะห์ใ นการรั บรองและอานวยความสะดวกแก่ผู้เ ข้า ร่ วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย ได้ มอบหมายให้ ผู้ บริห าร อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิและคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ในการรับรอง
และอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดควนลัง
ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะเจ้าภาพขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิและคณะ
ศิลปศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรับรองและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการ และเน้นย้าเรื่องการใช้อานาจ หน้าที่ ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย
ตามที่ประชุมรองอธิการบดีและคณบดี ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการอนุมัติหนังสือต่างๆ จึงขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณา ตรวจสอบ ภารกิจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือดังกล่าวตรงตามภาระที่มอบหมายไว้ สามารถดาเนินการ
อนุมัติหรือสิ้นสุดได้ภายในหน่วยงานนั้นๆ ให้ดาเนินการอนุมัติหรือสั่งการโดยทันที และหากไม่สามารถอนุมัติ
หรือสั่งการได้ ให้เสนอพิจารณาตามสายงานที่กาหนดต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการจัดสรร
งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ Quick win Project ด้านการจัดการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณางบประมาณโครงการ Quick win Project ด้านการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการได้เป็นผู้รับผิดชอบในด้านดังกล่าวนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการ Quick win Project ด้านการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2562 บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หน่วยงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมและขอรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่าย
วิชาการ เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมและดาเนินต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานต่างๆ
เนื่องด้วยทีผ่ ่านมา มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เป็นจานวนมาก และได้ทาการตรวจสอบแล้วพบว่า MOU บางตัว ยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมทาร่วมกัน จึง
ขอให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เร่ ง ติ ด ตาม ขั บ เคลื่ อ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้
มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ได้มีโอกาสในการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) ขอแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เน้นย้าเรื่อง
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณพ.ศ. 2562 ในไตรมาสแรก
ขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก เนื่องด้วยหากมีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.อุดร นามเสน) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การตกลง
ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จากัด และคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
ด้วยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จากัด และคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการร่วมกันเพื่อฝึกทักษะ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และก่อให้เกิดรายได้ โดยบริษัทเชฟรอนฯ ให้การสนับสนุน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมต่างๆ มูลค่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาอาหาร และการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัท
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.5 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.อุดร นามเสน) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การจัดตั้ง
สานักงานบริษัทขนส่ง Flash Express เดลิเวอรี่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พื้นที่สงขลา
และพื้นที่ทุ่งสง)
ด้วย บริษัทขนส่ง Flash Express เดลิเวอรี่ เป็นบริษัทรับจัดส่งสินค้าและพัสดุทั่วไทย และเป็น
ผู้ น าด้ า นการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง พั ส ดุ แ บบครบวงจร ทั น สมั ย เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และผู้บริโภคที่ต้องการรับส่งพัสดุที่เร่งด่วนมาก บริษัทจึงได้ขอเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้ง
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สานักงานบริษัทขนส่ง ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (พื้นที่สงขลา และพื้นที่ทุ่งสง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนิน การ
ตรวจสอบและจัดทาสัญญาขอเช่าพื้นที่
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.6 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง
เน้นย้าเรื่องการบริหารโครงการ งบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเน้นย้าให้ทุกหน่วยงาน กาชับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้
กาหนดไว้ หากมีการดาเนินงานล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2563
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.7 รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) แจ้งต่อที่
ประชุม เรื่อง การประชุมการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2562 ในวันที่ 1 – 9
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นั้น กระทรวงฯ
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
และภายในงานจะมีกรมต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการอีกด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.8 รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) แจ้งต่อที่
ประชุม เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2562
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน การ
จัดเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2562 ในวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานจังหวัดฯ จึง ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เข้ าร่ ว มประชุ ม ในวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2564 ณ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย อ.ทุ่ งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช โดยจะแจ้งหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.9 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายเฉลิม ศิริรักษ์) เลขาที่ประชุมผู้บริหาร แจ้งต่อที่
ประชุม เรื่อง ขอแจ้งวาระเพื่อทราบเพิ่มเติม เป็นวาระที่ 3.10 เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการอบรม
บุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2561
ตามที่ได้มีการประชุมผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ยฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน
2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บ ริ หารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรั บรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561
ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่ วมประชุม รั บรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
3.2 แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละการประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ อินทร์สังข์)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกองวิเทศ
สัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เพื่อให้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่ วมในการเข้าพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพ และให้ความสาคัญในการใช้ภาษาต่างประเทศยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลบรรลุตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
จึ ง ได้จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 กองวิ เทศสั ม พั น ธ์แ ละการป ระกั น คุณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย โดยมีโ ครงการทั้งสิ้ น 9 โครงการ ทั้งนี้ในแต่ละโครงการได้ระบุ
รายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ กองวิเทศสั มพัน ธ์และการประกันคุณภาพ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริห ารเพื่อทราบ
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ต่ า งๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ 2562 กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละการประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3.3 รายงานการดาเนินการโครงการวันครู ครั้งที่ 8
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้ว ยคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ได้กาหนดดาเนินโครงการวันครู ครั้งที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมราชมังคลา
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สงขลาเมอร์เมด ถนนชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมคุรุทายาท เชิดชูเกียรติครูดีเด่น “คุณค่าของครู” 15 หน่วยงาน
รายงานสรุปข้อมูลครูดีเด่น ย้อนหลัง 6 ปี (ครั้งที่ 2-ครั้งที่ 7)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
รวม

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
๖

√
√
๙

√
√
√
√
๑๒

√
√
√
๑๐

√
√
√
๘

√
√
√
๑๐

ที่ประชุมรับทราบ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2561
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ภายใต้ชื่อโครงการ “การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสาหรับครูและนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรณีศึกษา โรงเรียนวัดท่าหิน โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
และโรงเรีย นวัดห้ วยลาด ตาบลท่าหิ น อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” ช่ว งการดาเนินโครงการตั้งแต่
1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการการ
แสดงผลงานการดาเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พี่เลี้ยง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ทั้งนี้ผู้แทน ของคณะฯ ได้เข้าร่วมการการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U-School Mentoring วันที่ 14 กันยายน
2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสาหรับครูและนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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3.5 การจัดการแข่งขันกีฬาศึกษาฯ – ครุศาสตร์เกมส์ “กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 8
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาศึกษาฯ – ครุศาสตร์เกมส์ "กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ ๘" ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วม
โครงการจานวน ๗ สถาบัน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีกาหนดดาเนินโครงการดังกล่าว
ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ
3.6 แจ้งจัดทาแผนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดยได้กาหนดอัตลักษณ์
เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เป็นเสาหลักของ
ภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และสามารถสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกาหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้
สงขลา
การพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรม
รัตภูมิ
การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
ตรัง
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)
นครศรีธรรมราช ขนอม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข้อเสนอเพื่อทราบ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จึง เห็ น สมควรเสนอต่อ การประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังนี้
1. จัดตั้งกรรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (ของ 6 พื้นที่)
3. จัดส่งแผนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ มายังมหาวิทยาลัยในวันที่ 31 มกราคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ
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3.7 การจัดทาคู่มืออัตลักษณ์มหาวิทยาลัย RUTS
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีปณิธานที่จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพที่สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกัน ขับเคลื่อน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการ และคนทางานอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัย
จึงมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตัวอักษรอัตลักษณ์ให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรูปแบบ
ตัวอักษร และสื่อประชาสัมพันธ์ RUTS ขึ้น เพื่อดาเนินการออกแบบตัวอักษร RUTS และจัดทาคู่มืออัตลักษณ์
องค์กรในรูปแบบของหนังสือ เพื่อนาไปเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังคมมหาวิ ทยาลัย สามารถนาไปใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์จึงขอแจ้งการจัดทาคู่มืออัตลักษณ์องค์กรในรูปแบบของหนังสือ ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
3.8 การขอใช้รถราชการและระบบขอใช้ห้องประชุม ผ่านระบบออนไลน์
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองกลาง
ความเป็นมา
ด้วย กองกลาง ได้จัดทาระบบการขอใช้รถราชการและระบบขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์
โดยกองกลางได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
การเขียนโปรแกรม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดระยะเวลาใน
การเดินทางของเอกสาร โดยผู้ขอใช้ระบบสามารถขอใช้บริการได้ทุกที่ สามารถติดตามผลได้จากการรายงานผล
ของระบบ ระบบจะแจ้งไปยังผู้ขอใช้และผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และหากผู้ขอใช้ต้องการเอกสารในการแนบ
สาหรับการเบิกจ่าย ก็สามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกจากระบบได้โดยไม่ต้องมาขอคัดสาเนาจากกองกลาง
ปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการทดลองใช้และปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ โดย
กองกลางจะดาเนินการให้หน่วยงานในพื้นที่สงขลา ทดลองให้งานทั้ง 2 ระบบ ในช่วงเดือนธันวาคม 2561
และจะใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป เมื่อระบบสมบูรณ์พร้อมใช้งาน กองกลาง
จะจัดทาคู่มือการใช้งานและประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในการชี้แจงการใช้งานระบบ
ที่ประชุมรับทราบ
3.9 รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX
ผู้ชี้แจง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดร.วรรธนพร ชีววุฒพิ งศ์)
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่ อนการส่งเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีการขยายระยะเวลาการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง SPEEXX ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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3.10 รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอน
บรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาและฝึกทักษาประสบการณ์วิชาชีพครูของบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหม่ ได้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการสอนอย่างครูมืออาชีพ และมีคุณลักษณะของความเป็นครู ในระหว่ างวันที่ 8 –
10 สิงหาคม 2561 ณ คุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะต่างๆ ในด้านการสอนและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักจิตวิทยาการปกครองนักศึกษา
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในคุณค่าวิชาชีพครู
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่องาน บุคคล และองค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่ จานวนทั้งสิ้น 42 คน จากคณะ/
วิทยาลัย ในสังกัด ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
จานวน 4 คน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 7 คน
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 2 คน
4. วิทยาลัยรัตภูมิ
จานวน 2 คน
5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
จานวน 4 คน
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
จานวน 1 คน
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 3 คน
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 7 คน
9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
จานวน 2 คน
10. คณะเกษตรศาสตร์
จานวน 3 คน
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
จานวน 5 คน
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จานวน 2 คน
เนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม แบ่งตามระยะเวลาในการอบรม ดังนี้
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 – 21.00 น.)
- จิตวิญญาและจรรยาบรรณความเป็นครู
- การเรียนรู้และระดับพฤติกรรม
- ขั้นตอนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP และแผนบทเรียน
- ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน
- สิ่งที่กาหนดให้ – โครงการสอน
- การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
- การเขียนโครงการสอนและวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
- การเขียนวัตถประสงค์เชิงพฤติกรรม
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วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ( เวลา 08.30 – 21.00น.)
- การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
- การวิเคราะห์และสร้างใบเนื้อหา
- การเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนขั้น Motivation และขั้น Information
- การจัดทาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบทเรียน
- การจัดการเรียนการสอนขั้น Application และขั้น Progress
- การจัดทาแผนบทเรียน (Lesson plan)
- ฝึกปฏิบัติการสอน Microteaching
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ปฏิบัติการสอน 08.30 – 17.00 น.)
- เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
- RUTS Lecture platform ตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 20 ปี
- แข่งสอน Microteaching
- การเชื่อมโยงแผนการสอนสู่ มคอ.3 และเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
วิทยากรหลัก ได้แก่ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์
2. ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
3. นางทรงนคร การนา
4. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
จากการดาเนินงานโครงการและสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมทั้งสิ้น จานวน 40 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จานวน 1 คน และ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 1 คน ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และจากผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับอบรม จานวนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.50 โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( X̄ =4.47 และ S.D. = .69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา
และกิจกรรมที่อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̄ =4.52 และ S.D. = .66) รองลงมา ด้านวิทยากร ( X̄ =4.51 และ
S.D. = .61) และด้านการบริหารจัดการ ( X̄ =4.34 และ S.D. = .80)
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีค่อนข้างมาก ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความล้าในเนื้อหาที่ได้รับ
2. เนื้อหาค่อนข้างมาก ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการอบรม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ความเป็นมา
ตามที่ คณะกรรมการยกร่างระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (พ.ศ. ...) ได้ดาเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัด

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2561

หน้าที่ 12/23

สวัสดิการภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันมีผล
เป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนการบริหารจัดการ แผนการดาเนินงาน เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยขออนุมัติเงินสะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อนาเงินมาลงทุนและบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
2. จากรายละเอียดเนื้อหาหมวด 2 คณะกรรมการและอานาจหน้าที่ ข้อ 7.4 และข้อ 9.12
เสนอแนะให้มีการปรับแก้รายละเอียดหมวด 4 กองทุน การรับ และการเบิกจ่าย ดังนี้
ข้อ 27 “ให้ ประธานคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ มีอานาจ
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและหรือลงนามนิติกรรม รวมทั้งในเอกสารต่างๆ และมีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน
ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท หากเกินวงเงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน”
ข้อ 28 “การเบิ กเงิ น จากบัญ ชีก องทุ น ให้ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไ ด้รั บ
มอบหมายและเหรัญญิกร่วมกันลงลายมือชื่อในเอกสารใบถอนเงิน โดยมีเงื่อนไขการลงนามสองในสามคน”.
3. ด้านการบริห ารจั ดการสวัส ดิการในเชิงธุรกิจ เสนอแนะให้มหาวิทยาลั ยเปิดโอกาสให้ กับ
หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการลงทุน เข้ามาร่วมลงทุนและร่วมบริหารจัดการ
โดยให้มกี ารจัดสรรรายได้ทชี่ ัดเจน
4. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 1 ชุด พร้อมมีที่ปรึกษาจากบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานในลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นคณะกรรมการ หรือ
อนุคณะกรรมการ
มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปใน
การดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกฝ่าย ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการ
สานักงานนิติการ และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และจัดทาร่างคณะกรรมการดาเนินงานเสนอต่อ
อธิการบดีพิจารณา ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพ
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาการ
ใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ให้เกิดรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการพิเศษ จึงได้วาง
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพ
และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
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มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนาแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ระยะยาว และระยะปานกลางไปสู่การปฏิบัตินั้น คือการสร้างการรับรู้
และสร้างความเข้าใจให้ประชาคมขององค์กรได้รั บทราบและเข้าใจ ต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และถ่ายทอด
ไปสู่ แผนประจ าปี เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนฉบับต่างๆ
โดยขณะนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ
ปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เป้าหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ แพลตฟอร์ม กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ โดยแผนงาน/โครงการ ที่ บ รรจุ ใ นแผนแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนและผลักดันให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์
ในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นกรอบและทิศทางในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้ แผนปฏิบั ติร าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ของหน่วยงาน จึงเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณา
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาดาเนินการโครงการที่ได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยให้
พิจารณาเฉพาะภารกิจที่มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ และให้กากับติดตามและระมัดระวังเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณ หากเกิดกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานโครงการ แล้วส่งรายละเอียดการเบิกจ่ายไป
ยังหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งการจั ดทาแผนการดาเนินงานโครงการเสนอของบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ ให้
ดาเนินการผ่านมหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งที่ปรึกษาด้านการจัดทางบประมาณมหาวิทยาลัยที่ฝ่ายวางแผน
และนโยบายได้กาหนดไว้
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มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มอบรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดาเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน)
ความเป็นมา
ตามที่ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้นาเสนอวาระการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เข้าที่ประชุม
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย คราวประชุ ม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยมติเห็ นชอบ
ดาเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงได้นา (ร่าง) ระเบียบฯ ที่ปรับแก้ไข ผ่านที่ประชุ มคณะกรรมการบริหาร
การบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมทางไกล
(Video Conference) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ จึงนา (ร่าง)
ระเบียบดังกล่าว ผ่านสานักงานนิติการไห้ดาเนินการตรวจสอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2561 นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย ว่าด้วยการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เสนอแนะให้มีการปรับแก้บทนิยามคาว่า “ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก” โดยให้ระบุสาขา
หรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะที่ สอดคล้ องโดยตรงกั บการบริ การวิ ชาการ และปรั บแก้ รายละเอี ยดต่ างๆ ตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน) ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... โดยปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกาหนดปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนส่งเสริม
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และพัฒ นางานวิจั ย เป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย มีป ระสิ ทธิ ภ าพและบรรลุ ตามวั ตถุป ระสงค์ แห่ งระเบีย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ “พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณา
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ร่างประกาศฯ ข้อที่ 14 เสนอแนะให้มีการแก้ไขจานวนวันในการจัดทารายงานสถานะทางการเงิน
ของกองทุนเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทราบภายใน 60
วัน เป็น ภายใน 90 วัน
มติที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย
การก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรั กษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับ 2) พ.ศ. ... และมอบ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแก้รายละเอียดในร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกาหนดปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อให้การดาเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ “พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรไปน าเสนอผลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ
ณ ต่ า งประเทศ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. .... ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
เพื่อพิจารณา
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. เสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความในร่างประกาศฯ
ข้อ 8.5 “การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายพาหนะรับจ้างได้ สาหรับการเดินทาง
ไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทาง หรือกับสถานที่จัด
พาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ โดยประหยัด”
2. เสนอแนะให้มีการผลักดันและสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ
ต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แล้วนามาตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด
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3. เสนอแนะให้ มีการกาหนดวงเงินหรือจานวนครั้งในการของบประมาณการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
มติที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... มอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และเตรี ยมออกมาตรการหรื อวิธีการเพื่อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ บุ ค ลากรที่ ไ ปน าเสนอผลงานวิ จั ย ณ ต่ า งประเทศ มี ค วามประสงค์ แ อบแฝงในด้ า นอื่ น
นอกเหนือจากการไปนาเสนอผลงานวิจัย
4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกาหนดปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อให้การดาเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย เรื่ อง หลั กเกณฑ์การสนับสนุนให้ บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ สถาบั นวิจั ยและพัฒนา จึงขอเสนอ “พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณา
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เสนอแนะให้มีการตรวจสอบและปรับแก้ข้อความในข้อ 6 กรอบการสนับสนุนงบประมาณ และ
เพิ่มเติมรายละเอียดการหักเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่ค่าอาหารจัดเลี้ยงได้รวมไว้ในค่าลงทะเบียนแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนในการเบิกจ่าย
มติที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในการขั บ เคลื่ อ นแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้จานวน 41 ตัวชี้วัด
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทั้ ง ๔ ด้ า น ของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ สิ้ น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ ว เพื่อแสดงให้ เ ห็ นผลการปฏิ บัติง านประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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(1 ตุลาคม 2560 – 30 กัน ยายน 2561) กองนโยบายและแผนได้กากับติดตามและรวมรวมผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปี จานวน 25 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ดาเนินการ
41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.98 และผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 16 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่
ดาเนินการ 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 39.02 โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้
พัน ธกิจ ที่ 1 : ผลิ ตกาลั งคนด้านวิช าชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 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
7
ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
2
ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 4 : ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ ให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จานวน 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1
ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พบว่า ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 2.43
แผนปฏิบัติ ตัวชี้วัดตามแผน บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
งานประจาปี ปฏิบัติงานประจาปี
()
()
ปี 2561
41 ตัวชี้วัด
25 ตัวชี้วัด
60.98
16 ตัวชี้วัด
39.02
ปี 2560
41 ตัวชี้วัด
26 ตัวชี้วัด
63.41
15 ตัวชี้วัด
36.59
มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลหากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้แจ้งไปยังกองนโยบายและ
แผนเพื่อดาเนินการปรับแก้ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
ผู้ชี้แจง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์)
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
SPEEXX มาใช้งาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ลาดับที่ ๑๑. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด และลาดับที่ ๗๕.
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอ “ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร” ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. เสนอแนะให้เพิ่มคาจากัดความของบุคลากร เนื่องด้วยบุคลากรบางสายงานไม่มีความจาเป็นและ
ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเข้า ใช้งานระบบเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ โดยให้ นารหั สการเข้าใช้ งานระบบของ
บุคลากรสายงานดังกล่าวเปิดใช้ให้กับบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าไปเรียนรู้และทดสอบระบบต่อไป
2. เสนอแนะให้แต่ละหน่วยงานสารวจรายชื่อผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อไปทดสอบภาษาอังกฤษได้
แล้วแจ้งไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดาเนินการต่อไป
3. เสนอแนะให้ ในแต่ละรอบการประเมิ นแต่ จะต้ องมี การพั ฒนาเพิ่ มขึ้ น 1 ระดับ และให้ เริ่ ม
ดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. – สิงหาคม ของปีถัดไป
4. บุคลากรที่ได้เข้าทดสอบและเรียนรู้ครบ 1 หลักสูตร ภายในวันที่ 3 พ.ค.2561 แล้ว ระบบจะ
ทาการสุ่มผู้รายชื่อผู้โชคดี จานวน 4 ท่าน ในการรับสิทธิท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปรร่วมกับโครงการ SPEEXX
มติที่ประชุมเห็นชอบ มอบทุกหน่วยงานแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ และผลักดันให้บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนมีการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ
พิจารณาลงนาม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายเฉลิม ศิริรักษ์) แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อลดระยะเวลาการ
เสนอหนังสือและลดขั้นตอนการเสนอหนังสือซ้าซ้อน ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด และ
รูปแบบของหนังสือให้ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนนาเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือพิจาณาลงนามต่อไป
ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด) แจ้งต่อที่ประชุม รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
1. ผลการประเมินโดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 77.26 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูง เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 95.33 รองลงมา คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.08 ดัชนีความ
พร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.86 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
75.79 และดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 53.83 ดังแสดงผล
คะแนนในภาพ 1

2. การจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับ
ร้อยละ 77.26 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 61 ของจานวน 81 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพที่ 2
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานของหน่วยงาน
3.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
3.1.1 ข้อเสนอแนะตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ดัชนีและ
ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

3.1.2 ข้อเสนอแนะตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

3.1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ EB5
EB8 EB10 (2) และ EB12 (1) ในประเด็นดังนี้
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3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจในส่วนที่ 3
ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
3.2.1 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่ควร
พัฒนาและปรับปรุง คือ มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านความโปร่งใส ไม่ว่า
จะเป็น เรื่ องการบริ หารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริห ารงานให้รับทราบโดยทั่วถึง เพื่อให้ การ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริง และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดาเนินการขั้นตอนลง
นามในสัญญาทุกโครงการที่มี งบประมาณจานวนมาก ส่วนในโครงการขนาดเล็กที่มีงบประมาณไม่มาก เช่น
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอุ ป กรณ์ ส านั ก งาน ควรมี ก ารด าเนิ น สุ่ ม ตรวจเพื่ อ ตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ก ารใช้
งบประมาณเกินความจาเป็นหรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริต
3.2.2 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็นที่ควร
พัฒนาและปรับปรุง คือ มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและสร้างขวัญและกาใจให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และควรมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่พบเจ้าหน้าที่ที่กระทาการทุจริต
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย คือ ข้อเสนอแนะต่ อผู้ บริหารของหน่วยงานในการน าไปจัดท า
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่ง
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย มี ภารกิ จหลั กเป็ นสถาบั นอุ ดมศึ กษาด้ านวิ ชาชี พและเทคโ นโลยี
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
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ดังนั้ น คณะที่ ป รึ ก ษาโครงการฯ จึ งได้ เสนอข้อ เสนอแนะระดับนโยบายให้ ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564) ไว้ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
1) ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4) เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
4.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จึงได้เสนอแนะในระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ที่เสนอไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

