
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่5/2562  

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี                       (ประธาน) 
2.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                          
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา             
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        
7.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
17.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
19.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์  ชัยเพชร แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
24.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26.  ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ แทน ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
29.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
30.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
31.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นางวศินี  จิตภูษา ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 2/13 
 

 

34.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
35.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
36.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
38.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                     
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                          
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
5.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
6.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
7.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
9.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
10.  นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
11.  อาจารย์สมภพ  ประดิษฐ์สาร ประธานศูนย์นันทนาการ มทร.ศรีวิชัย 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายชนาธิป  ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5.  นางสาวเกศินี  ใหม่คง เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 3/13 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
  1.1.1 ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น  
  บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  
  ทั้งนี้  ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ติดตาม และท าความเข้าใจการแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีผล
ต่อพันธกิจและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1 การเพิ่มรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
การเพ่ิมรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รหัสหน่วยงาน D060 
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2562  ทั้งนี้ ส าหรับบัตรก าหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) และอุปกรณ์ GFMIS Token Key ของ
รหัสหน่วยงาน D060 ให้ติดต่อที่กองระบบการคลังภาครัฐ ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 และ
ก าหนดให้คืนอุปกรณ์ GFMIS Token Key ของรหัสหน่วยงานเดิมภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 นั้น 
  ในการนี้ จึงขอแจ้งไปยังทุกหน่วยเบิกจ่าย เร่งด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนของรายการที่มีได้มีการ
จัดท าใบสั่งซื้อ (PO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากรายการใดยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า
ใบสั่งซื้อ (PO) และพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ให้ท าการยกเลิกในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในส่วน
ของงานพัสดุ  และในระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้
จนกว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์และเปลี่ยนรหัสหน่วยงานใหม่แล้วเสร็จ  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
1.4 เรื่อง รายงานประจ าปี พ.ศ.2561  
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท า
รายงานประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือสรุปผลงานและกิจกรรมส าคัญต่างๆ ออกเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นหลักฐาน เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ และข้อมูลสารสนเทศของ



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 
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มหาวิทยาลัย โดยมีการน าเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
การวิจัย รวมถึงโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ.2561 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยัง
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานและพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในแต่ละปี มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อ
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ต่อไป ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 ได้จัดท าในรูปแบบเล่มรายงานการ ตามที่
ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ  
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.5 เรื่อง การขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ  
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ด้วยปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมานั้น 
มีหลายหน่วยงานได้จัดท าหนังสือขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติมเป็นจ านวนมาก ทั้งโครงการที่อยู่นอกแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี โครงการแก้ปัญหา และโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน   
  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อหน่วยงานได้รับ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความต้องการ และพิจารณาการ
จัดท าโครงการของหน่วยงานอย่างละเอียด หากมีความต้องการจะขอจัดท าโครงการเพ่ิมเติม ให้เร่งด าเนินการ
เสนอขออนุมัติโดยด่วน เพ่ือจะได้บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ต่อไป   
 

   ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย4/2562 วันพุธที่  22 พฤษภาคม 2562  
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 
4/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จ านวน 14 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการ
ประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมโดย
ไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี –  
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 5/13 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 (วันที่ 1 ก.ค. 2562) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

จากคราวประชุมงานด้านนโยบายและแผน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ยางนา ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบมาตรการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย 
ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด นั้น 

ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ได้ก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม  

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
 กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (GFMIS) ณ สิ้นไตรมาส 3 
ร้อยละ 75.72 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบด าเนินงาน (ไม่รวมผลผลิตรายการบุคลากรภาครัฐ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบบัญชี 3 มิติ) ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 83.34 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 46.48  
 

  ที่ประชุมรับทราบ โดยใหทุ้กหน่วยงานปฏิบัติตามข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนา ดังนี้  
   1. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย / หัวหน้าหน่วยงานก ากับ ติดตามการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผน 
  2. กระจายอ านาจภาระงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. บันทึกข้อมูลในระบบ ACC 3D และระบบ GFMIS ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกัน 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 6/13 
 

 

4.3 การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 และ Universiti Sains Malaysia (USM) และ Universiti Malaysia Sarawak (UniMAS)  
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ  อินทร์สังข์) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการร่วมกับ 
Universiti Sains Malaysia (USM) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ Universiti Malaysia Sarawak 
(UniMAS) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
  ทั้งนี้ ถือว่าเป็นความส าเร็จอีกขั้นของงานวิเทศสัมพันธ์ ในการด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแถบภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.4 การด าเนินการตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ผู้ชี้แจง  นายชนาธิป  ลีนิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
 ความเป็นมา 
  อ้างถึงหนังสือกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ที่ อว 0655.23/22 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติให้ นายชนาธิป ลีนิน   ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือผลักดันหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 ในโครงการฯ ดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการให้มีหลักสูตรการอบรมต้านทุจริตศึกษา หรือ มีโครงการที่มีเนื้อหาสร้างความ

ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุกจริต ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้สามารถ
เชิญวิทยากรได้จากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานด าเนินการสอดแทรกเนื้อหาการต้านทุจริตศึกษาหรือเนื้อหาสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันและปราบปรามทุกจริต ในการจัดโครงการในด้านที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา และขอความร่วมให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานและภาพถ่ายประกอบโครงการ มายังกอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทั้งนี้ หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานได้มีการด าเนินการโครงการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องดังกล่าว กรุณา
รายงานผลการด าเนินงานมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพได้ด าเนินการสรุปผลและ
รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 

2. ด าเนินการให้มีเนื้อหาที่สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุกจริต ในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (General Education/Gen.Ed.) เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education/Gen.Ed.) ในกลุ่ม
วิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย รายวิชาพลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม (Citizen and Public Consciousness) 
รหัสวิชา 00 – 023 – 001 (3 หน่วยกิต) และเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 7/13 
 

 

(อ้างอิงตามคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประกอบการประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกา
คม 2562 เอกสารประกอบวาระท่ี 5.5) 
  ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือโปรดทราบ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.5 รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ หลักสู ตรสาขาวิชา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาขาครุศาสตร์ อุตสาหกรรม                  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกการ
แข่งขันหุ่นยนต์ฯ ซึ่งสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 16 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส . ส . ท . ชิ ง แชมป์ ป ระ เทศ ไทย  ประจ าปี  2562 PLC Competition ค รั้ ง ที่  14 เ กมการแข่ ง ขั น 
“Robo Harvester”ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น 
  ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึง
รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
  

 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.6 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประกวดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน”  
 ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”  
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 

  ตามที่  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้น านักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” 
ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการโดยส านักงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กกพ.)               
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งโครงการได้แบ่งประเภทการประกวดเป็น 2 ประเภทด้วยกัน 
ได้แก่ 1) ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น  2) ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ ซึ่งนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เข้าร่วมการประกวดในประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น ภายใต้ชื่อทีม “เด็กตื่นสาย” 
โดยผ่านการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 คน จาก 75 ทีมทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม 2561                
ที่ผ่านมา และผ่านการคัดเลือกจนเหลือ 30 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตสื่อ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น  ชิงรางวัลมูลค่า 300 ,000 บาท ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงละคร   
เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ สาขาวิชา 
1. นายกฤตพร สังข์ทองจีน 

นายสมประสงค์ แก้วเอก                  
นายอัษฎาวุธ   โอภาศย์   

การแข่งขัน “Robo Harvester”
หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม ้

รองชนะเลิศอันดับ 2 วิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส์ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 8/13 
 

 

  ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึง
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประกวดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้
แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการโดยส านักงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กกพ.) 
รายละเอียดดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ โครงการ “เด็กตื่นไฟ” 
ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น มูลค่า 300,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ชั้นปี 
1 นายพิสิฐ  จิตสุวรรณ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
2 นาสาวศรารัชต์ ช่องรักษ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
3 นายอธิป แซ่ตั้ง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
4 นายพิฆเนศ น้อยก่ า เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
5 นายธนกฤต ไวยวุฒิ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
6 นางสาวกวินทิพย์ ชัยนันทาวิทักษ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 
7 นายอนวัช ทองเทพ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
8 นายณัฎฐกร นาคแก้ว เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
9 นายมนัส หนูแป้น เทคโนโลยีปิโตรเลียม 4 

10 นายอาลาวีย์ ฮะซานี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
4.7 รายงานผลการจัดโครงการครุศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ 
 ในต่างประเทศ รุ่นที่ 1 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการจัดโครงการครุศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการในต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรม             
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรมชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในประเทศมาเลเซียที่ยังคงวิถี
ในการด าเนินชีวิต  ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึง
การอนุรักษ์ภาษาดั้ ง เดิมเอาไว้  นอกจากนี้ยั งมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย  
Kolej Vokasional Alor Setar ที่เป็นสถาบันสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเชื่อมโยงการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูของนักศึกษาในอนาคต 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8 ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้ง “ทุนการศึกษา” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 และเทคโนโลยี วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (แรม 12 ค่ า เดือน 9) 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่า เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือ
การศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดทุนแคลนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน   



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 9/13 
 

 

  ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จึงขอรายงานการจัดงานท าบุญทอดผ้าป่า
เพ่ือจัดตั้ง“ทุนการศึกษา” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 (แรม 12 ค่ า เดือน 9)และร่วม
อนุโมทนาเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.9 รายงานผลจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 
   หลักสูตรประจ า รุ่น 2/2561 “เป็นเบ้า หรือ แม่พิมพ์” 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 
904 “หลักสูตรประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยจัดให้มีการอบรมบุคลากรในสังกัด 
ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” นั้น 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว ส าหรับบุคลากรใน
พ้ืนที่ส านักงานอธิการบดี สงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนา ยน 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ความเป็นมา 
  อ้างถึงหนังสือที่ พมส.01.ว003/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 สมาคมพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (EnT) ขอเชิญให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคม
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เป็นสมาชิกราย 
3 ปีกับเครือข่ายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (EnT) โดยจ่ายค่าสมาชิกในอัตรา 30,000 บาท  
เพ่ือเป็นพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท างานวิชาการเพ่ือสังคม การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพ่ือสังคม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   
  เครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสังคม ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของเครือข่ายมา
เป็น “สมาคม” และมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่ โดย
การเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจหลักเข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสมาคม EnT มีความต่อเนื่องและเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 10/13 
 

 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ซึ่งจะเรียกเก็บ
ค่าสมาชิก ดังนี้  

- ประเภทองค์กร ค่าสมาชิกตลอดชีพ  100,000  บาท  หรือ ราย 3 ปี  30,000  บาท 
- ประเภทบุคคล ค่าสมาชิกตลอดชีพ      3,000 บาท  หรือ ราย 2 ปี       500  บาท  

   

  ในการนี้จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสมัคร
สมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมประเภทองค์กร ตลอดชีพ 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

1. สมาคมพันธกิจสัมพันธ์ฯ เป็นองค์กรกรภายใต้การสนับสนุนโดย สกอ. ซึ่งก่อตั้งด้วยการ
รวมตัวของมหาวิทยาลัยที่มีนักวิชาการท างานรับใช้สังคม เป็นผู้ก่อตั้ง 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ร่วมก่อตั้ง และเป็นสมาชิก
รายปีมาโดยตลอด 

3. เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเห็นควรให้ตั้งงบประมาณ เพ่ือสมัครสมาชิกประเภทองค์กร 
ตลอดชีพ เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 

 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
“สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ประเภทองค์กร โดยมีค่าสมาชิกตลอดชีพ 100,000 บาท  

5.2 พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มีได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อคราวประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ “พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ....” ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559 แล้วให้
จัดท าประกาศฉบับใหม่ โดยให้ปรับแก้ค านิยามให้ครอบคลุมสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือผลักดันให้สาย
สนับสนุนมีการพัฒนาต าแหน่งตามสายงานต่อไป   
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 11/13 
 

 

  มติที่ประชุม  มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559 
แล้วให้จัดท าประกาศฉบับใหม่ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
5.3 พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้

บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อคราวประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ “พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัย โดยเสนอแนะให้เพ่ิมเติมเกณฑ์การพิจารณาลักษณะผลงานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุน หากเป็นการน าเสนอผลงานภาคบรรยายในประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และหากเป็นการน าเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยให้เพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาลักษณะผลงานวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุน หากเป็นการน าเสนอผลงานภาคบรรยายในประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และหาก
เป็นการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี 
 
5.4 พิจารณาทบทวน การด าเนินการกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง และอยู่ในระหว่าง

การปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง และไม่ผ่านผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกเลิกจ้าง มีพันธะ
ผูกพันโดยเป็นผู้รับทุนการศึกษา โดยอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาและก าลังศึกษาต่อ แต่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงถือว่ามหาวิทยาลัยยินยอมให้ผู้ถูกยกเลิกสัญญาจ้างยุติ 
หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา จึงไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 12/13 
 

 

  โดยตามความในข้อ 43 แห่งบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ  
  “ 43.1  ตาย 
   43.2  ลาออก 
   43.3  เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
   43.4  ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 
   43.5  อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับการจ้างตามข้อ 7 วรรค 3  
   43.6  ถูกเลิกจ้างระหว่างสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกงานหรือโครงการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
   43.7  ครบก าหนดสัญญาจ้าง 
   43.8  ถูกลงโทษทางวินัยในสถานตั้งแต่ตัดค่าตอบแทนจนถึงลดค่าตอบแทนไม่ว่าเป็นโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกันเป็นจ านวนสองครั้งติดต่อกัน 
   43.9  ถูกลงโทษปลดออก 
   43.10  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  43.11  ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน 
  43.12  ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7  
  43.13  เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 หรือตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด หรือตามสัญญาจ้าง” 
  ทั้งนี้ หากเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเกิดจากกระท าของตัวบุคคล 
ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องหรือความยินยอมของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือก าลังศึกษาต่อ จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาใน 
10 กรณี  ดังต่อไปนี้ 

1. ลาออก 
2. ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
3. ถูกเลิกจ้างระหว่างสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกงานหรือโครงการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
4. ครบก าหนดสัญญาจ้าง 
5. ถูกลงโทษทางวินัยในสถานตั้งแต่ตัดค่าตอบแทนจนถึงลดค่าตอบแทนไม่ว่าเป็นโทษอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกันเป็นจ านวนสองครั้งติดต่อกัน 
6. ถูกลงโทษปลดออก 
7. ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ติดต่อกันเกินเวลา 15 วัน 
9. ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561  
10. เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 หรือตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด หรือตามสัญญาจ้าง 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/ 2562 

 
 

หน้าที่ 13/13 
 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ทุนกรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนตามสัญญาหรือก าลังศึกษาต่อ
และมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการชดใช้ทุนตามเงื่อนไขของสัญญา 
    
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือก าลังศึกษาต่อ ต้องชดใช้ทุนตามสัญญา และให้มีการ
ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 โดยให้ระบุรายละเอียดการชดใช้ทุนเพ่ิมเติม 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือก าลังศึกษาต่อ ต้องชดใช้ทุนตามสัญญา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


