รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/2562
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
6. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
7. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
15. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
16. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด
18. อาจารย์วิชชุลฎา ถาวโรจน์
19. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
20. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
21. อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางวศินี จิตภูษา
นางดาวดล จันทรประทิน
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทน ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

34.
35.
36.
37.
38.
39.

นายมงคล ลีนิน
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
นายวีระวัจน์ นุ้ยแก้ว
นางสาวสลักจิตร อมรทรัพย์
นางนุจรี โปฏกรัตน์

หน้าที่ 2/16

ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
แทน ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
แทน ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
6. นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย
7. นายเฉลิมพล นกน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 3/16

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 อธิการบดีแจ้งนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม
1. หลักการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีข้อจากัดในปัจจุบัน ต้องร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อน องค์กร ลดภาระ
งานจากส่วนกลางไปยังคณะ วิทยาลัย ผลักดันให้แต่ละสาขาและหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) จัดทาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพัฒ นา
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
2. การแต่งตั้งผู้บริหาร การมอบอานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จะดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 สัปดาห์
3. การปฏิรู ปโครงสร้างองค์กร จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร และจะ
ดาเนินการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรให้แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 เดือน
4. ผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดและแผนการดาเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงาน
ต้องหารายได้ให้เพิ่มขึ้น และมอบหมายรองอธิการบดี (ผศ.สิ ทธิโ ชค จันทร์ย่อง) กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
5. เพื่อลดงบประมาณในการดาเนินงานด้านงานประชุม ลดปริมาณการใช้กระดาษในการประชุม และ
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางราชการเพื่อมาประชุม ขอความร่วมมือ ให้ทุกหน่วยงานจัดประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ (VDO Conference) ยกเว้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังคงให้มีการจัดประชุมในรูปแบบเดิม
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 256 ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ธัญรส ให้ดารงตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 245 ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย ได้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 26
กันยายน 2562 ดังนี้

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 4/16

1. นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
2. นายสาธิต พุทธชัยยงค์
3. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1303/2562
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ด้ว ยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาสมควรแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลั ย
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัย อานาจตามความในมาตร 24 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ.2555 จึ ง แต่ง ตั้ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์เ จริญ ใหม่ด้ ว ง เป็ นที่ ปรึ กษาด้ า นวิ ช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น รายเดื อ น จากเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.4 แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 30/2562
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
ด้วย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 181-9/2562 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อทาหน้าที่
และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17(10) มาตรา 24 มาตรา 25 วรรคสี่ มาตรา 26 และ
มาตรา 29 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกั บ มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 181-9/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
จึงแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จานวน 8 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิ ก ารบดี ป ระจ า
วิทยาเขตตรัง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองอธิ ก ารบดี ป ระจ า
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562
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ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.5 แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1161/2562 เรื่อง
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 320/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี นายเฉลิม ศิริรักษ์ ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 34 ให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 มาตรา 27
และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย นายเฉลิม ศิริรักษ์ ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 34 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
พ้นจากรักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขที่ตาแหน่ง 30 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2562
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องสรพงษ์ ชั้น 2 เฟส 3 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บ ริ หารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จานวน 14 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่ม
ระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมโดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุม6/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสรพงษ์ ชั้น 2 เฟส 3 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ย ฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งแนวปฏิบัติในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
ความเป็นมา
ด้ว ยขณะนี้มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้นแล้ ว จานวน 883,113,600 บาท ซึ่งงบประมาณ
ประจาปี 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 4.20 แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ เนื่องด้ว ยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้ บั ง คั บ ไม่ ทั น ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 อั น เป็ น วั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 มาตรา
141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 12 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณกาหนด โดย
ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี นั้น
ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบแนวปฏิบัติสาหรับการดาเนิน งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และเป็นไปตามแนวทางที่สานักงบประมาณกาหนด
ข้อเสนอเพื่อทราบ
แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้ว ยคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์จะดาเนินการจั ดทาบันทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562
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โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
1. มหาวิทยาลัย และ บริษัท ตกลงให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะสามารถนาผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2. มหาวิทยาลัย และ บริษัท ตกลงให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
3. มหาวิทยาลัย และ บริษัท ตกลงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทางานในสถานประกอบการ
4. มหาวิทยาลัย และ บริษัท ตกลงให้ความร่วมมือในการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกัน
ในการนี้ คณะจึงรายงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัดต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 รายงานการจัดทาบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กับ Alor Setar Vocation College (KVAS)
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์จะดาเนินการจัดทาบันทึก ตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Alor Setar Vocation College (KVAS)
ประเทศมาเลเซีย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นี้ได้รับการเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการติดต่อและความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างสององค์กร ดังนี้
1.การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักเรียน
2.การดาเนินกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
3.การทาวิจัย การสัมมนา การฝึกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.การเผยแพร่พิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ในการนี้ คณะจึงรายงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กับ Alor Setar Vocation College (KVAS) ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อโปรดทราบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านความร่วมมือในการทาวิจัย
ในระดับนานาชาติ NICT
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการทาความร่วมมืองานวิจัยกับกลุ่มนักวิจัยระดับนานาชาติภายใต้ทุนวิจัยสนับสนุนจากองค์กร
National Institute of Information and Communication Technology (NICT) จากประเทศญี่ปุ่น
ปี 2018 โดยความร่วมมือของนักวิจัยทั้ง 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย นาโดย
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Professor Dr.Widad Ismail จากมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysis ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านความร่วมมือในการทาวิจัยในระดับนานาชาติ การเยี่ยม
ชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน รวมถึงการนาเครื่องวิจัยต้นแบบที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยในหัวข้อ
“ระบบวั ด คุ ณ ภ าพน้ าในบ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าด้ ว ยเทคโ นโ ลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ทุ ก สรรพสิ่ ง ”
(Smart Aquaculture Quality Monitoring System with Internet of Things) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25-26
กรกฎาคม 2562 ณ ห้ องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี นั้น
ในการนี้ คณะจึงรายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านความ
ร่วมมือในการทาวิจัยในระดับนานาชาติ NICT ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานผลการทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 และมีการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน กาหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าและทาบุ ญเปิดอาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ครบรอบ 10 ปี ในวั น อั ง คารที่ 27 สิ ง หาคม 2562 ณ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ จั ดหาทุน การศึก ษาให้ แก่ นักศึ กษาที่เรี ยนดี แต่ข าดแคลนทุนทรัพย์ และ
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี
ในการนี้ ค ณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี จึ ง ขอรายงานผลการทอดผ้ า ป่ า เพื่ อ
ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียดดังนี้
เงินบริจาคทั้งสิ้น
752,689.30 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
128,000.00 บาท
ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่มีความประพฤติดีต่อไป
ในการนี้ คณะจึงขอรายงานผลการทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ความเป็นมา
ปี การศึ กษา 2561 มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย มีก ารดาเนิ นการด้ านประกั น
คุณภาพการศึกษาในระดั บ หลั กสู ตร ระดับคณะและระดั บสถาบัน ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้
ในระดับ สถาบั น จ านวน 5 มาตรฐาน รวม 19 ตัว บ่งชี้ ประกอบด้ว ย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 9/16

จานวน 7 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม จานวน 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ และในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. สงขลา โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังต่อไปนี้
1. ศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานกรรมการ
2. รศ. ทัศนีย์
ประธาน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรรมการ
3. ผศ. อนุสรณ์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรรมการ
4. ผศ. สุพยอม นาจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการ
5. ผศ. สุวัจนี
เพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 พิจารณาจาก 5 มาตรฐาน
19 ตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ปี 2561
3.52
ระดับดี
3.34
ระดับพอใช้
5.00
ระดับดีมาก
2.50
ระดับต้องปรับปรุง
3.98
ระดับดี
3.63
ระดับดี

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 มาตรฐาน

เมื่อพิจ ารณาผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 พิจารณาจาก
5 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. แสดงดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 มาตรฐาน

ปี 2560
3.61
4.51
5.00
5.00
4.50
4.21

ผลการประเมิน
ระดับ
ปี 2561
คุณภาพ
ระดับดี
3.76
ระดับดีมาก
4.50
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดี
4.76
ระดับดี
4.35

ระดับ
คุณภาพ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

มหาวิท ยาลั ย ฯ รายงานผลการประเมิน ผ่ า นระบบฐานข้ อ มูล ด้ านการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรียบร้อยแล้ว
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงาน เช่น บัณทิตวิทยาลัยสร้างหลักสูตรบูรณาการระหว่างคณะ เป็น
หลักสูตรใหม่ ที่ต้องใช้องค์ความรู้ในรูปแบบบูรณาการต่างศาสตร์
2. การตีมูลค่างานวิจัยเชิงพื้นที่มาเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ถ้าสามารถทาได้จะเป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย
3. ควรมีการตั้งทีมเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อทาหน้าที่ในการผลักดัน ในลักษณะ Mentor ในการพัฒนา
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ควรมีการสนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติม นอกจากการขอตาแหน่งในระยะเวลากี่ปี
เช่น ทุนอาจารย์ใหม่ คู่มือการปฏิบัติงาน ภาระงานสอนเพิ่มเติม เป็นต้น
4. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ควรมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แบบ
ออนไลน์ เพื่อปรับคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น ลดปัญหา อาจารย์ประจาหลักสูตรขาดแคลน
5. ศึกษาการจัดทาโครงการร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
6. ควรมีการกากับดูแลเรื่องการตกออกของนักศึกษาให้ใกล้ชิด แม้การเพิ่มจานวนนักศึกษาจะไม่ได้
มาก แต่ถ้าลดการตกออกได้ก็ถือเป็นการเพิ่มจานวนนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย
7. ต้องวางแผนแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ ที่ได้รับจากสานักงบประมาณที่ถูกปรับลดงบประมาณ
อาทิ งบวัสดุ งบสนับสนุน ว่ามหาวิทยาลัยจะมีมาตรการหรือปรับตัวอย่างไร
8. การแจ้งผลการดาเนินการประกันคุณภาพ นอกจากการแจ้งว่ามีการดาเนินการอย่างไรจาก
ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ควรมีการเพิ่มผลที่เกิดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากผลที่ดาเนินการอย่างไร
9. ด้านภาษาอังกฤษ จากการดูคะแนนการตรวจประเมิน ยังมีผลการผ่านค่อนข้างต่าแสดงถึงการ
ดาเนินการในรูปแบบเดิม อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาไม่เพียงพอควรมีกลยุทธ์ใหม่เพิ่มเติม
10. ควรพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยเสมือนในบางวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน เพื่อเพิ่มระยะเวลาที่จะส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
11. ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล อาทิ AUNQA โดยนาโครงสร้างมา
เป็นกรอบในการดาเนินการ ส่วนรายละเอียดให้นายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาสร้างระบบประกันคุณภาพ
ใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เน้น KRA และ ELO (ตัวอย่างเรื่องการเลี้ยงปลา)
12. ตัวอักษร ย่อ RUTS หากเป็นไปได้ ตัว S ควรเปลี่ยนเป็น Social Engagement จะตรงตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
13. การประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากรรายบุ ค คล ต้ อ งเน้ น ความยุ ติ ธ รรม ตามศาสตร์ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ควรประเมินสมรรถนะที่แท้จริงของอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นเก่า การประเมินทีม
เวิร์ก การประเมินสมรรถนะของคณบดีตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
14. การบูรณาการหลักสูตรระหว่างคณะ การสอนข้ามคณะ ควรให้ภาระงานเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง เช่น
อาจเพิ่มเป็น 1.5 เท่าของภาระงานปกติ
15. การสร้างหลักสูตร 2 ปริญญาบูรณาการภายในระหว่างคณะ เช่น ครุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์กับเกษตร ครุศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ แบบปริญญา 2 ใบ ก็จะเพิ่มทางเลือกในการหางานทาให้กับ
นักศึกษา
16. นามาตรการในการดูแลสุนัขจรจัด ตัวอย่างเช่น การสร้างโรงเลี้ยงให้กับสุนัขจรจัด โดยให้อยู่
ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ศึกษาดูแลและทดลอง
17. ควรวางแผนในระยะยาวเกี่ยวกับการสร้างสวัสดิการพนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การ
ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น
18. ควรวางแผนอัตรากาลังทดแทน ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยวางแผนระยะเวลา ล่วงหน้าเป็น
ระยะ 3 ปี เพื่อลดการขาดแคลนจานวนบุคลากร

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 11/16

19. ทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่นักศึกษา ฝากให้มหาสิทยาลัยเพิ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ
ถนน น้า ไฟฟ้า WIFI รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
20. เครื่องมืออุปกรณ์ ควรมีการจัดบูรณาการเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจมีการบูรณาการ
ร่วมกัน เช่น การสร้างศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
21. ศูนย์ภาษาต้องการให้พัฒนาศูนย์ภาษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
ศูนย์ภาษาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก
22. การสร้างอัตลักษณ์ ให้มีแคมปัสเป็นในทิศทางรูปแบบเดียวกัน อาทิ เรื่องป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
23. ระบบการบริหารควรเป็นรูปแบบเดียวกันในการบริหาร เช่น ระเบียบการเงินหรือระเบียบอื่นๆ ที่
สามารถใช้งานร่วมกันได้
24. ลูกจ้างชั่วคราว ควรมีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพขั้นพื้นฐานและการสร้ างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ
อาทิ การขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลกรที่มีความสามารถในระดับดีมาก
25. นักศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
- เรื่องภูมิทัศน์
- เรื่องสาธารณูปโภค
- เรื่องความปลอดภัย
- อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียน
- การยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
- การดูแลเรื่องกีฬาและสภาพพื้นฐานต่างๆ
- การรับน้องให้เหมาะสมการสถานการณ์ในปัจจุบัน
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2562 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้มีการปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในใหม่ โดยให้สอดคล้องกับ เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University
Network Quality Assurance : AUN-QA) ภายใต้องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานผลการดาเนินงานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX สาหรับนักศึกษา
ผู้ชี้แจง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
SPEEXX มาใช้งาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา นั้น
ในการนี้ สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการดาเนินงานโปรแกรมการ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX สาหรับนักศึกษา จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยลัยฯ
เพื่อโปรดทราบ
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) เสนอแนะต่อที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานกระตุ้นนักศึกษา
และบุคลากร ให้เห็นความสาคัญเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และตั้งข้อสังเกตเรื่อง การ
ทางานของโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX โดยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยน (ผศ.วรรธนพร ชีว วุฒิพงศ์) หารือไปยังบริษัทที่ได้จัดทา โปรแกรม SPEEXX ให้ ยกเลิ กการ
ตรวจสอบคาตอบระหว่างทาแบบฝึกหัด หากบริษัทไม่สามารถดาเนินการได้ มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนยกเลิกการใช้งานโปรแกรม SPEEXX และศึกษาโปรแกรมอื่นมาทดแทน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Regester)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ความเป็นมา
ทั้งนี้ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2561 กอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพพิจารณาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์การเสนอขอขึ้นทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai
Qualifications Regester) ดังแสดงรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยประเมินในองค์ประกอบที่ 2-6 ช่วงคะแนน 4.00 คะแนนขึ้นไป
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2559 2560 2561
3.69
4.12
4.15
3.69
4.15
4.13

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลั ก สู ต รที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ประเมิ น ในองค์ ป ระกอบที่ 2-6 ช่ ว งคะแนน 3.50 - 4.00
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวน 32 หลักสูตร ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร
1
2
3
4
5
6

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

2559
3.18
3.42
3.06
3.63
3.45
3.34

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.74
3.28
3.09
3.93
3.76
3.59

คะแนน

2561
3.90
3.68
3.53
3.54
3.84
3.71
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2559

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560

2561

2.91

3.23

3.62

2559

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560

2561

3.16

3.25

3.53

2.95

3.11

3.52

3.38

3.41

3.58

3.27

3.11

3.79

2559
3.42

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.65

2561
3.68

2559
-

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.33

2561
3.53

2559
3.62

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.69

2561
3.64

3.38

3.40

3.57

3.71

3.70

3.76

3.76

3.75

3.72

3.49

3.57

3.60

2559
-

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
-

2561
3.52

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร
1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
(หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีจานวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี )
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี )
2
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี )
3
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร
1

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 1 หลักสูตร

1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 5 หลักสูตร
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ามันปาล์มและโอลิ
2
โอเคมี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
4 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิ
เมอร์)
5 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ จานวน 1 หลักสูตร
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 14/16

2559
3.58

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.32
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.68

3.47

3.26

3.87

2559
3.34
3.55
3.15
3.23

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.53
3.59
3.48
3.48

2561
3.68
3.80
3.51
3.61

3.07

3.24

3.50

3.25

3.50

3.56

2559

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560

2561

3.56

3.38

3.50

3.59

3.61

3.56

2559
-

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
2560
3.88
3.16

2561
3.51
3.54

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 1 หลักสูตร
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2559
3.16

วิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 2 หลักสูตร
1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
2
เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร
1
2
3
4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
5
การจัดการทรัพยากรประมง
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จานวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จานวน 2 หลักสูตร
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2561
3.55

2561
3.68

แนวปฏิบัติสาหรับหลักสูตรที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Regester)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2562 เพื่อโปรด
พิจ ารณาหลั กสูตรที่อยู่ ในเกณฑ์ขอขึ้น ทะเบียนการเผยแพร่หลั กสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Regester)
1. พิจารณาเห็นชอบให้หลักสูตรที่มีคุณสมบัติยื่นขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Regester)

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 15/16

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่ วมประชุม ร่ วมกันตั้งข้อสั งเกต หลั กสู ตรที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications
Regester) นั้น ต้องมีความพร้อมทั้งด้าน Input Output จานวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผน ภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตที่จบไปแล้วตรงกับความต้องการของตลาด การประเมินผู้สอน การประเมินผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพิจารณา
มติ ที่ ประชุม เห็นชอบให้หลักสูตรที่มี คุณสมบั ติยื่ นขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่ หลักสูตรที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 3 หลักสูตร โดบมอบ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรที่จะขอขึ้นทะเบียนฯ จานวน 2 หลักสูตร และ มอบคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิจารณาหลักสูตรที่จะขอขึ้นทะเบียน จานวน 1 หลักสูตร ทั้งนี้
ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังกองวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ (ผศ.เสนอ สะอาด) เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดาเนินการตามระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตามปฏิทินการดาเนินงานการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองวิเทศสัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการดาเนินการ
ควบคุมภายในฯ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระดับ มหาวิทยาลัย และรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้กากับดูแล
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
โดยกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562) ซึ่งหน่วยงาน
ดาเนินการประเมินในระบบการควบคุมภายในและจัดทารายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบไปด้วย แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 ย่อย และแบบ ปค.5 ย่อย
ทั้ ง นี้ กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ฯ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากรายงานของหน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และสรุปเป็นรายงานผลการส่งรายงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2562 เพื่อโปรด
พิจารณารายงานการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
1. พิจารณาเห็นชอบการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
2. พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานปรับรายงานให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่
เพื่อหาแนวทางต่อไป

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 7/ 2562

หน้าที่ 16/16

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้พิการ
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ชี้แจง อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดส่งประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ
อุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยให้สถาบันทาง
การศึกษาจัดส่งข้อมูล ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษา
พิการ เข้ารับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 และประมาณการจานวนเงินและจานวนนิสิต นักศึกษา
พิการที่คาดว่าจะเข้ารับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นั้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จึ ง ขอเสนอ (ร่ า ง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจั ดการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันตั้งข้อสังเกต มหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษาและด้านการ
อานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการ เห็นควรให้ปรับแก้คานิยาม และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ
อุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หารือร่วมกับ สานักงาน
นิติการ หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรับแก้ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่งเสริ มและสนับสนุน การจัดการศึกษาสาหรั บนักศึกษาผู้พิก าร เข้า ศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

