รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
6. อาจารย์จเร สุวรรณชาต
7. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
11. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
17. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
18. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
19. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
20. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ ชัยเพชร
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
24. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
26. ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
27. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
28. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
29. อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
30. อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
31. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
32. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
33. นางวศินี จิตภูษา

รักษาราชการแทน อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทน ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
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ครั้งที่ 5/ 2562

34.
35.
36.
37.
38.

นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
นางนุจรี โปฏกรัตน์
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ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
5. อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
6. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
7. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
8. นางดาวดล จันทรประทิน
9. นายมงคล ลีนิน
10. นางอุษา ศรีเจริญ
11. อาจารย์สมภพ ประดิษฐ์สาร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
ประธานศูนย์นันทนาการ มทร.ศรีวิชัย

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
4. นายชนาธิป ลีนิน
5. นางสาวเกศินี ใหม่คง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ฯ
เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิ บดีศ รีสิ น ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ รเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น
บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ตาม และท าความเข้ า ใจการแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีผล
ต่อพัน ธกิจ และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 การเพิ่มรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้อานวยการกองคลัง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
การเพิ่มรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รหัสหน่วยงาน D060
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 ทั้งนี้ สาหรับบัตรกาหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) และอุปกรณ์ GFMIS Token Key ของ
รหัส หน่ว ยงาน D060 ให้ ติดต่อที่กองระบบการคลังภาครัฐ ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 และ
กาหนดให้คืนอุปกรณ์ GFMIS Token Key ของรหัสหน่วยงานเดิมภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 นั้น
ในการนี้ จึงขอแจ้ง ไปยังทุกหน่วยเบิกจ่าย เร่งดาเนินการเบิกจ่ายในส่วนของรายการที่มีได้มีการ
จัดทาใบสั่งซื้อ (PO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากรายการใดยังไม่ได้ดาเนินการจัดทา
ใบสั่งซื้อ (PO) และพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่กาหนด ให้ทาการยกเลิกในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในส่วน
ของงานพัสดุ และในระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้
จนกว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์และเปลี่ยนรหัสหน่วยงานใหม่แล้วเสร็จ
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 เรื่อง รายงานประจาปี พ.ศ.2561
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดทา
รายงานประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อสรุปผลงานและกิจกรรมสาคัญต่างๆ ออกเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน อีกทั้งยังเป็น หลักฐาน เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ และข้อมู ลสารสนเทศของ
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มหาวิทยาลัย โดยมีการนาเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
การวิจัย รวมถึงโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลั ย ฯ ที่ได้ดาเนินการในปี พ.ศ.2561 ซึ่งข้อมูล ดัง กล่ าวยัง
สามารถน ามาเป็ น แนวทางในการวางแผนการดาเนินงานและพัฒ นา เพื่ อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ดังนั้ น เมื่ อสิ้ น สุ ดปี งบประมาณในแต่ ล ะปี มหาวิท ยาลั ย ฯ จึงได้ กาหนดให้ มี การจัดท ารายงาน
ประจาปี เพื่อสรุปผลการดาเนินตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อ
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ต่อไป ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 ได้จัดทาในรูปแบบเล่มรายงานการ ตามที่
ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 เรื่อง การขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมานั้น
มีหลายหน่วยงานได้จัดทาหนังสือขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมเป็นจานวนมาก ทั้งโครงการที่อยู่นอกแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี โครงการแก้ปัญหา และโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อ หน่วยงานได้รับ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความต้องการ และพิจารณาการ
จัดทาโครงการของหน่วยงานอย่างละเอียด หากมีความต้องการจะขอจัดทาโครงการเพิ่มเติม ให้เร่งดาเนินการ
เสนอขออนุมัติโดยด่วน เพื่อจะได้บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจาปี ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย 4/2562 วั น พุ ธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่
4/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จานวน 14 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการ
ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมโดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้ มีการประชุมผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ยในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3
(วันที่ 1 ก.ค. 2562)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
จากคราวประชุมงานด้านนโยบายและแผน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ยางนา สานักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบมาตรการกากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การกากับติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย
สานัก/สถาบัน/กอง/หน่วย/ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด นั้น
ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ได้กากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ
กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (GFMIS) ณ สิ้นไตรมาส 3
ร้อยละ 75.72
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดาเนินงาน (ไม่รวมผลผลิตรายการบุคลากรภาครัฐ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบบัญชี 3 มิติ) ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 83.34
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบบัญชี 3 มิติ)
ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 46.48
ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย / หัวหน้าหน่วยงานกากับ ติดตามการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผน
2. กระจายอานาจภาระงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกข้อมูลในระบบ ACC 3D และระบบ GFMIS ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกัน

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562
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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 ชั้ น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น
ทั้งนี้ ถื อว่าเป็ น ความส าเร็ จ อีกขั้นของงานวิเทศสั มพันธ์ ในการดาเนิน การตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแถบภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การดาเนินการตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ความเป็นมา
อ้างถึงหนั งสื อกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ที่ อว 0655.23/22 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้อ นุ มั ติ ใ ห้ นายชนาธิ ป ลี นิน ต าแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ในโครงการฯ ดังกล่าว สานักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนิน การให้ มีหลั กสู ตรการอบรมต้านทุจริตศึกษา หรือ มีโครงการที่มีเนื้อหาสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุกจริต สาหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้สามารถ
เชิญวิทยากรได้จากสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด หรือ สานักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดาเนินการสอดแทรกเนื้อหาการต้านทุจริตศึกษาหรือเนื้อหาสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันและปราบปรามทุกจริต ในการจัดโครงการในด้านที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา และขอความร่วมให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานและภาพถ่ายประกอบโครงการ มายังกอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทั้งนี้ หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานได้มีการดาเนินการโครงการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องดังกล่าว กรุณา
รายงานผลการด าเนิ น งานมายั ง กองวิ เ ทศสั มพั นธ์ และการประกั นคุ ณ ภาพ ในรอบระยะเวลา 12 เดื อ น
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพได้ดาเนินการสรุปผลและ
รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
2. ดาเนินการให้มีเนื้อหาที่สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุกจริต ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (General Education/Gen.Ed.) เพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education/Gen.Ed.) ในกลุ่ม
วิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย รายวิชาพลเมืองกับจิตสานึกต่อสังคม (Citizen and Public Consciousness)
รหัสวิชา 00 – 023 – 001 (3 หน่วยกิต) และเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562
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(อ้างอิงตามคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประกอบการประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกา
คม 2562 เอกสารประกอบวาระที่ 5.5)
ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2562
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ ห ลั ก สู ต รสาขาวิ ช า วิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ สาขาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกการ
แข่งขันหุ่ นยนต์ฯ ซึ่งสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ 16 ทีมสุ ดท้าย ในการแข่งขันหุ่นยนต์
ส. ส. ท. ชิ ง แช มป์ ป ระเทศไทย ประจ าปี 2562 PLC Competition ครั้ ง ที่ 14 เกมการแข่ ง ขั น
“Robo Harvester”ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น
ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึง
รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2562 ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชา
1. นายกฤตพร สั ง ข์ ท องจี น การแข่งขัน “Robo Harvester” รองชนะเลิศอันดับ 2 วิศวกรรมแมค
นายสมประสงค์ แก้ ว เอก หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม้
คาทรอนิกส์
นายอัษฎาวุธ โอภาศย์

ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประกวดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน”
ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ น านั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เข้าร่ ว มประกวดภายใต้โ ครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ”
ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการโดยสานักงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กกพ.)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งโครงการได้แบ่งประเภทการประกวดเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ 1) ประเภทหนั งสั้ นและแอนิเมชั่น 2) ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ ซึ่งนักศึกษาหลั กสู ตร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เข้าร่วมการประกวดในประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น ภายใต้ชื่อทีม “เด็กตื่นสาย”
โดยผ่ านการส่ งผลงานเข้า ร่ ว มประกวดกว่ า 500 คน จาก 75 ที ม ทั่ว ประเทศ ในเดื อนตุล าคม 2561
ที่ผ่านมา และผ่านการคัดเลือกจนเหลือ 30 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตสื่อ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงละคร
เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562

หน้าที่ 8/13

ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึง
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประกวดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ” ภายใต้
แคมเปญ “เด็ ก ตื่ น ไฟ” สนั บ สนุ น งบประมาณจั ด โครงการโดยส านั ก งาน กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า (กกพ.)
รายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โครงการ “เด็กตื่นไฟ”
ประเภทหนังสั้นและแอนิเมชั่น มูลค่า 300,000 บาท
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
ชั้นปี
1 นายพิสิฐ
จิตสุวรรณ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4
2 นาสาวศรารัชต์
ช่องรักษ์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4
3 นายอธิป
แซ่ตั้ง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4
4 นายพิฆเนศ
น้อยก่า
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
ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.7 รายงานผลการจัดโครงการครุศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
ในต่างประเทศ รุ่นที่ 1
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการจัดโครงการครุศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการในต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรมชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในประเทศมาเลเซียที่ยังคงวิถี
ในการดาเนินชีวิต ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึง
การอนุ รั ก ษ์ ภ าษาดั้ ง เดิ ม เอาไว้ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางด้ า นวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
Kolej Vokasional Alor Setar ที่เป็นสถาบันสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูของนักศึกษาในอนาคต
ที่ประชุมรับทราบ
4.8 ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้ง “ทุนการศึกษา” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (แรม 12 ค่า เดือน 9)
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่า เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ
การศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดทุนแคลนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562
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ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอรายงานการจัดงานทาบุญทอดผ้าป่า
เพื่อจัดตั้ง“ทุนการศึกษา” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 27 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2562 (แรม 12 ค่า เดือน 9)และร่ว ม
อนุโมทนาเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.9 รายงานผลจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชพระราชดาริ หลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรประจา รุ่น 2/2561 “เป็นเบ้า หรือ แม่พิมพ์”
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่ ส านั ก ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ต กรรมการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ หลักสูตรจิตอาสา
904 “หลักสูตรประจา รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยจัดให้มีการอบรมบุคลากรในสังกัด
ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการจัดโครงการดังกล่าว สาหรับบุคลากรใน
พื้ น ที่ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี สงขลา และวิ ท ยาลั ย รั ต ภู มิ ในวั น จั น ทร์ ที่ 17 มิ ถุ น า ยน 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดาริ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 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 ปีกับ เครือข่ายพัน ธกิจ สั ม พัน ธมหาวิทยาลั ยกับสั งคม (EnT) โดยจ่ายค่าสมาชิกในอัตรา 30,000 บาท
เพื่อเป็น พื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
เครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสังคม ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของเครือข่ายมา
เป็น “สมาคม” และมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ โดย
การเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจหลักเข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์ และเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ของทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอก และเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานของสมาคม EnT มีความต่อเนื่องและเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 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
ในการนี้จึ งขอนาเสนอต่ อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อโปรดพิจารณาให้ ความเห็ นชอบในการสมัคร
สมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมประเภทองค์กร ตลอดชีพ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. สมาคมพัน ธกิจ สั มพัน ธ์ฯ เป็นองค์กรกรภายใต้การสนับสนุนโดย สกอ. ซึ่งก่อตั้งด้ว ยการ
รวมตัวของมหาวิทยาลัยที่มีนักวิชาการทางานรับใช้สังคม เป็นผู้ก่อตั้ง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ร่วมก่อตั้ง และเป็นสมาชิก
รายปีมาโดยตลอด
3. เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเห็นควรให้ตั้งงบประมาณ เพื่อสมัครสมาชิกประเภทองค์กร
ตลอดชีพ เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
“สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ประเภทองค์กร โดยมีค่าสมาชิกตลอดชีพ 100,000 บาท
5.2 พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความ
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 เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559 แล้วให้
จัดทาประกาศฉบับใหม่ โดยให้ปรับแก้คานิยามให้ครอบคลุมสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อผลักดันให้สาย
สนับสนุนมีการพัฒนาตาแหน่งตามสายงานต่อไป

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562

หน้าที่ 11/13

มติที่ประชุม มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559
แล้วให้จัดทาประกาศฉบับใหม่ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
5.3 พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้
บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อคราวประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ “พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....”
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจั ย โดยเสนอแนะให้ เพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาลั กษณะผลงานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุน หากเป็นการนาเสนอผลงานภาคบรรยายในประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และหากเป็นการนาเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้เพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาลักษณะผลงานวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุน หากเป็นการนาเสนอผลงานภาคบรรยายในประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และหาก
เป็นการนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
5.4 พิจารณาทบทวน การดาเนินการกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง และอยู่ในระหว่าง
การปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง และไม่ผ่านผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกเลิกจ้าง มีพันธะ
ผูกพัน โดยเป็ น ผู้รั บทุน การศึกษา โดยอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสั ญญาและกาลั งศึกษาต่อ แต่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงถือว่ามหาวิทยาลัยยินยอมให้ผู้ถูกยกเลิกสัญญาจ้างยุติ
หรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา จึงไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562

หน้าที่ 12/13

โดยตามความในข้อ 43 แห่ งบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้ว ยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
“ 43.1 ตาย
43.2 ลาออก
43.3 เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
43.4 ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กาหนด
43.5 อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับการจ้างตามข้อ 7 วรรค 3
43.6 ถูกเลิกจ้างระหว่างสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกงานหรือโครงการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง
43.7 ครบกาหนดสัญญาจ้าง
43.8 ถูกลงโทษทางวินัยในสถานตั้งแต่ตัดค่าตอบแทนจนถึงลดค่าตอบแทนไม่ว่าเป็นโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกันเป็นจานวนสองครั้งติดต่อกัน
43.9 ถูกลงโทษปลดออก
43.10 ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
43.11 ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน
43.12 ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
43.13 เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 หรือตามที่ ก.บ.ม. กาหนด หรือตามสัญญาจ้าง”
ทั้งนี้ หากเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเกิดจากกระทาของตัวบุคคล
ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องหรือความยินยอมของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือกาลังศึกษาต่อ จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาใน
10 กรณี ดังต่อไปนี้
1. ลาออก
2. ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กาหนด
3. ถูกเลิกจ้างระหว่างสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกงานหรือโครงการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง
4. ครบกาหนดสัญญาจ้าง
5. ถูกลงโทษทางวินัยในสถานตั้งแต่ตัดค่าตอบแทนจนถึงลดค่าตอบแทนไม่ว่าเป็นโทษอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกันเป็นจานวนสองครั้งติดต่อกัน
6. ถูกลงโทษปลดออก
7. ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ติดต่อกันเกินเวลา 15 วัน
9. ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
10. เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 หรือตามที่ ก.บ.ม. กาหนด หรือตามสัญญาจ้าง

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/ 2562

หน้าที่ 13/13

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ทบทวนการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารชดใช้ ทุ น กรณี พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยซึ่งรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนตามสัญญาหรือกาลังศึกษาต่อ
และมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการชดใช้ทุนตามเงื่อนไขของสัญญา
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างปฏิบั ติงานชดใช้ทุนหรือกาลังศึกษาต่อ ต้องชดใช้ทุนตามสัญญา และให้มีการ
ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 โดยให้ระบุรายละเอียดการชดใช้ทุนเพิ่มเติม
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหรือกาลังศึกษาต่อ ต้องชดใช้ทุนตามสัญญา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

