รายงานการประชุมผู้บริหาร
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ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
5. อาจารย์จเร สุวรรณชาต
6. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
11. อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนรายณ์ บุญราศรี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
17. อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
19. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
20. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
21. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
22. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์
25. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
26. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
28. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
29. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
30. อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล
31. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
32. อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
33. นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง

รักษาราชการแทน อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นางวศินี จิตภูษา
นางดาวดล จันทรประทิน
นายมงคล ลีนิน
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
อาจารย์สมภพ ประดิษฐ์สาร
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ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ประธานศูนย์นันทนาการ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
6. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

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

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ฯ
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยประจาปีการศึกษา 2561
อ้างหนังสือที่ รล 0010/1867 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 สานักพระราชวังแจ้งมายัง
มหาวิทยาลั ย เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโอกาสนี้ ทรงพระราชทาน
พระราชานุญาต มหาวิทยาลัย ดังนี้
1.พระราชทานพระราชานุ ญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่ว มกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้บริหาร และคณะทางาน
2. พระราชทานพระราชานุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ แถบวีดิทัศน์ และถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์วงจรปิดภายในพระราชพิธีฯ
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ทรงมี พ ระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ สุ วั จ น์ ธั ญ รส ข้ า ราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
อ้างถึงประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม
2562 ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 6 ราย ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรอง
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชั ย ให้ ด ารงตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิช าการ
เพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ า สั ง กัด คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การประมง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
ศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าเฝ้า ฯ
ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลและการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระ
ราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้ติดตาม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
เดินการกุศลและการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.4 อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เดินทางนาแจกันดอกไม้ เข้าถวายหน้าพระฉายา
ลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร
เมือ่ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.5 การให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการสมัครสมาชิกของบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทาการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติสมาคม เลขทะเบียนสมาคมที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริ มความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างสมาชิก และช่ว ยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่
ชื่อเสียง และถือเป็นการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ให้สมาชิกได้ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สมาชิก ชุมชน และสังคม ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ ดาเนินการหรือ
ร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ นั้น
ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอความอนุเคราะห์มายั ง
มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ และอานวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า โดยแบ่งผู้สมัคร
สมาชิกเป็น 3 ประเภท
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าหรือบัณฑิตที่จบตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ.2548
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่กาลังศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ หรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 การปรับหลักสูตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การปรับหลักสูตร ด้วยฝ่าย
วิชาการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และได้จัดทาแผนกาหนดการปรับหลักสูตร พร้อมจัดทาแบบฟอร์มใน
การเสนอการปรับหลักสูตร โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาการปรับหลักสูตรอีกครั้ง จึงขอให้คณบดีทุกคณะ
ตรวจสอบกาหนดการ และแบบฟอร์มการปรับหลักสูตรที่กาหนดไว้
ที่ประชุม รับทราบ
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1.2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชพระราชดาริ หลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรประจา รุ่น 2/2561 “เป็นเบ้า หรือ แม่พิมพ์”
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ) ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสา
ตามแนวพระราชพระราชดาริ หลั กสู ตรจิตอาสา 904 หลักสู ตรประจา รุ่น 2/2561 “เป็นเบ้า หรือ
แม่พิม พ์ ” ตามที่ ส านั กปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวั ตกรรมการ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ หลักสูตรจิตอาสา
904 “หลักสูตรประจา รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยจัดให้มีการอบรมบุคลากรในสังกัด
ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
มหาวิทยาลัย กาหนดจัดโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดาริฯ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่
สงขลา เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.3 มหาวิทยาลัยมอบสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสาหรับผู้ป่วยเด็ก ”
แก่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกิจกรรมบาบัดโรงพยาบาลสงขลา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.จเร สุวรรณชาต) รายงานต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนในการมอบสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วย
อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์
"เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสาหรับผู้ป่วยเด็ก" ซึ่งเป็นผลงานของนายวัชรากร นวลแก้ว และนาย
ชัชวาล จันทร์อินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
ให้แก่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกิจกรรมบาบัด โรงพยาบาลสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้าน
กายภาพบาบัด ณ โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา
09.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ศรี วิ ชั ย ชั้ น 2 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่
3/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จานวน 16 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการ
ประชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่ วมประชุม รั บรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุม ครั้งที่ -4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการจาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงาน
ขออนุมัติเพิ่มเติม มาเป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ข้อมูลจากระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ นสมควรเสนอต่ อผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่ อโปรดทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562 )
และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นต่อไปนี้
1. มาตรการ/ วิธีการ สาหรับโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2561 –
31 ธันวาคม ๒๕61) หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2562 ยังไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯจะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
1.2 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562 –
31 มีนาคม 2562) หากภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ยังไม่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยฯ
จะดาเนินการดังนี้
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1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
2. มาตรการ/ วิ ธี การ ด าเนิ นการโครงการที่ มี สถานะการด าเนิ นงาน “อยู่ ระหว่ างด าเนิ น
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิต
ตาราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานการเตรียมโครงการ มหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจาปี 2562
(RUTS Research Expo 2019)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีกาหนดจัดโครงการมหากรรมงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจาปี 2562 (RUTS Research Expo 2019) ในระหว่างวันที่ 20 – 21
สิงหาคม 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกวดผลงาน โครงการ ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
เขตภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย บุคลากรสายวิชาการ ได้นาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
คิดค้นขึ้นเข้าสู่เวทีการประกวดเพื่อแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งชุมชน ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม นั้น
ในการนี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จึ ง ขอรายงานการเตรี ย มโครงการ มหกรรมงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจาปี 2562 (RUTS Research Expo 2019) ในระหว่างวันที่ 20 – 23
สิงหาคม 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา
ประจาปี 2562
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ให้
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาบริดจ์ให้มี การเล่นกันอย่าง
แพร่ ห ลายในระดั บ เยาวชน และเป็ น เวที แ สดงความสามารถของนั ก กี ฬ าบริ ด จ์ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ น
ระดับอุดมศึกษา นั้น
ในการนี้ คณะจึงขอรายงานการเตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 รายงานผลการเป็นเจ้าภาพในการประกวดโครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายภาคใต้ ให้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดโครงการประกวดโครงการวิจัยระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายภาคใต้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น
เวทีในการประกวดโครงการวิจัย (ภาคบรรยาย) สาหรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิจัย และการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ คณะจึงขอรายงานผลการเป็นเจ้าภาพในการประกวดโครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายภาคใต้ ครั้ง ที่ 1 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 7 สถาบัน
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกิ จกรรมนักศึกษา
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 7 สถาบัน 8 หน่วยงาน
ในการนี้ คณะจึงขอรายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.7 รายงานผลการเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน “ภาพถ่ายแห่งความทรงจา”
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ ส านั ก งานพระราชวั ง ได้ เ ชิ ญ ชวนให้ ป ระชาชนส่ ง ภาพถ่ า ยบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
จนสิ้ น สุ ดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 29 ตุล าคม 2560 ซึ่งนับเป็นภาพที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะบันทึกไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกนาไปจัดแสดง
ณ ศาลานิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจา เป็นส่วนหนึ่งของงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต เพื่อให้ประชาชนได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นั้น
ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย
จึงขอรายงานผลการเข้ารั บโล่รางวัลพระราชทาน โดย ว่าที่ ร.ต.เดชวิน แก้วศรีวงศกร ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไป ได้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ โล่ ร างวั ล พระราชทาน และประกาศนี ย บั ต ร

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/ 2562

หน้าที่ 9/14

“ภาพแห่งความทรงจา” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ โรงละคร ส านักพระราชวังสนามเสือป่า
กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมรับทราบ
4.8 แจ้งแผนผังช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 มทร. เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศูน ย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ จัด
ประชุมหารือเรื่องการใช้บริการช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลักของ Uninet ซึ่งได้รับแจ้งจากทาง Uninet
เรื่องงบประมาณการบารุงรักษาระบบเครือข่ ายในปี 2562 และ ปี 2563 ได้รับการจัดสรรล่าช้า เมื่อระบบ
เครื อข่ ายมีปั ญหาท าให้ ไ ม่ส ามารถด าเนิน การแก้ไขได้ทันที เป็น เหตุใ ห้ อินเทอร์เ น็ตขัด ข้องบ่ อยครั้ ง เป็ น
ระยะเวลานาน และส่ ง ผลกระทบต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ 9 มทร. โดยที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนะให้ แ ต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย ควรมีช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสารองให้เพียงพอกับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
เพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในการนี้ เพื่อป้องการความเสี่ยงของการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทาแผนผังช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย แจ้ งต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.9 รายงานผลการส่งบทความการจัดองค์ความรู้ การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”
(2nd BPIKM : Build on Knowledge to Further use)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานการจัดการความรู้ระดับชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ” (2 nd BPIKM : Build on
Knowledge to Further use) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจ โดยใช้
กระบวนการการจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ย นเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์นั้น
การประชุมวิชาการการจั ดการความรู้ระดับชาติฯ ดังกล่ าว มีบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งผลงานเข้าร่วม จานวน 4 ผลงาน 2 ด้าน ดังนี้
ด้าน
ผลงาน
หน่วยงาน
1. การเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการจัดการ คณะสถาปัตยกรรม
เรียนรู้ด้วยการศึกษาจาก
ศาสตร์
ชุมชน

ผู้ส่งผลงาน
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต
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ด้าน
ผลงาน
2. การเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาความรู้
เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
กรณีศึกษารายวิชาชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สายสนับสนุน
การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้วย Google
Application สาหรับระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ ปวส.
4. สายสนับสนุน
การจัดการความรู้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ
สาหรับการติดตามเอกสาร
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรี
วิชัย
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หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์

ผู้ส่งผลงาน
ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง
ผศ.วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว
นายเอกราช มะลิวรรณ์

กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ

นายชนาธิป ลีนิน
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวพรเพ็ญ จันทรา
นางสาวเพ็ญพักตร แกล้ว
ทนงค์
นางสาวจีราวรรณ จิตร
วิจารณ์
นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชร
จารัส
นางอุทัยทิพย์ จิตรมั่นธรรม

ในการนี้ จากผลงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติฯ ดังกล่าว จานวน 4 ผลงาน 2 ด้าน มีผลงานที่ได้รับ
รางวัล “บทความการจัดองค์ความรู้” จานวน 3 ผลงาน 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลงาน :
กระบวนการพัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
กรณีศึกษารายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์
ผู้ส่งผลงาน : ผศ.กิติศักดิ์
ชุมทอง
ผศ.วิไลลักษณ์
เกตุแก้ว
นายเอกราช
มะลิวรรณ์
2. ด้านสายสนับสนุน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ผลงาน :
การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ สาหรับการติดตามเอกสารการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ศรีวิชัย
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งผลงาน : นางสาวพรเพ็ญ
จันทรา
นางสาวเพ็ญพักตร
แกล้วทนงค์
นางสาวจีราวรรณ
จิตรวิจารณ์
นางสาวภัทราภรณ์
เพ็ชรจารัส
นางอุทัยทิพย์
จิตรมั่นธรรม
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3. ด้านสายสนับสนุน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ผลงาน :
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Google Application สาหรับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งผลงาน : นายชนาธิป
ลีนิน
นางสาวจุฑาทิพย์
แซ่ลิ่ม
ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.10 รายงานผลการกากับติดตามการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในทุก มิ ติ ซึ่ง ล้ ว นแต่ มี ความส าคั ญและสามารถสะท้อ นให้ เห็ น ถึง คุณ ลั กษณะที่ ดีใ นการ
ดาเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับการประเมินฯ ดังกล่าว ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่ว นได้เสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัด
การรับรู้ มีรายละเอียดดังนี้
1. การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียภายในประเมินจากบุคลากรมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 186 คน ซึ่ง
ข้อมูล ณ วันที่10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น. มีผู้ตอบแบบประเมินจากระบบ ITAS จานวน 8 คน
และกาหนดการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
2. การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประเมินจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ผู้รับบริการ โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 1,497 คน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่10 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.15 น. มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 3 คน ทั้งนี้ให้หน่วยงานเผยแพร่เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และผู้ประเมิน ITA จาก
สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการสารวจในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อไป
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผล
การกากับติดตามการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการ
ประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ 2562
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ความเป็นมา
ตามที่วิทยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดทาหลักสู ตรเพื่อจัดการเรียนการสอน ให้แก่
นักศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า โดยจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ตามแนวทางการจัด การเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning (WIL) ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม” กับ บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการค้า
ปลีกเป็นหลัก และขณะนี้วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีแผนรับนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2562 นี้
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ โดยร่างระเบียบดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
สานักงานนิติการเรียบร้อยแล้ว
1. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ.ศ. ...
2. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ
และ (ร่ าง) ประกาศฯ ดังกล่ าวข้างต้น เพื่อจะนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและออก
ระเบียบตามลาดับต่อไป
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ.ศ. ...
และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง อั ต ราการเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ในหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมอบทุกคณะจัดหานักศึกษาให้ได้
ตามเป้าที่กาหนดไว้
5.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การขอรับข้อเสนอโครงการวิจัย
และการดาเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ นั กวิจั ย ได้ทาการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่ว นตัว เพื่อให้ เป็นไปตามระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อนักวิจัยสามารถเผยแพร่ และ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการขอรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสาหรับ
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ นั้น
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ สถาบั นวิจั ยและพัฒนา จึงขอเสนอ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การขอรับข้อเสนอโครงการวิจัย และการดาเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... เสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
การอภิปรายข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้พิจารณา ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย เรื่อง การขอรับข้อเสนอโครงการวิจัย และการดาเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... เนื่องจากไม่เห็นด้วยให้นักวิจัยทาการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การขอรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ...
โดยให้นักวิจัยจัดหาแหล่งทุนเพื่อดาเนินการวิจัยต่อไป และมอบกองบริหารงานบุคคลปรับแก้
ข้อความในข้อตกลงการปฏิบัติราชการส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การกาหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงาน
ผู้อานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการกาหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของ
หน่ ว ยงาน ตามประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดรหั สตัว พยัญชนะประจากระทรวงและเลขหนังสื อออกของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนดใช้รหัสพยัญชนะ
อว 0655/
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดเลขที่หนังสือ
ภายในหน่วยงาน แล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การกาหนดรหัสพยัญชนะ
และเลขทีห่ นังสือออกของหน่วยงาน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ กองกลาง ได้ทาหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทราบแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 เรื่อง กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินี ประจาปีพุทธศักราช 2562
ผู้อานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้ทุกวิทยาเขตจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช 2562 ในวัน
ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
และขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พื้นที่สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/ 2562

หน้าที่ 14/14

6.3 เรื่อง แจ้งกาหนดการโครงการทาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจาปี
พ.ศ.2562
ผู้อานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุม แจ้งกาหนดการโครงการทาบุญเนื่องในวันคล้ ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณ
หน้าอาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

