รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/2562
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
7. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
17. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
18. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
19. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
20. รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
22. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
25. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
26. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
27. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
28. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
30. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
31. นางวศินี จิตภูษา
32. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
33. นางดาวดล จันทรประทิน
34. นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
นายมงคล ลีนิน
อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
นางนุจรี โปฏกรัตน์

หน้าที่ 2/25

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
4. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
5. อาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว
6. ว่าที่ร้อยตรี เชาว์วรรธน์ ศรีทอง
7. นายดนุสรณ์ สุทธิโพธิ์
8. นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
ช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง
นักวิชาการโสต สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน้าที่ 3/25

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ละพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 ผลักดันให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณการใช้กระดาษ และกระตุ้นให้บุคลากรจัดส่งไฟล์
งานผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การบริการ และการประสานงานให้ มีความ
สะดวก รวดเร็ว เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานจาก
กระดาษมาเป็ น รู ป แบบ Digital File และผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรจั ด ส่ ง เอกสาร ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นอี เ มล์ ข อง
มหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน rmutsv.ac.th
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาบนเว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ
ภาษาอังกฤษ
มอบกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบภาษาอังกฤษ และให้คณะ วิทยาลัย ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นรูปแบบภาษาอังกฤษ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 การจัดทาสื่อวิดีโอแนะนามหาวิทยาลัยในรูปแบบภาษาอังกฤษ
มอบกองประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาของคณะในแต่ ล ะพื้ น ที่ และจั ด ท าสื่ อ วิ ดี โ อแนะน า
มหาวิทยาลัยในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยหารือร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพเพื่อกาหนด
รูปแบบและเนื้อหาของการนาเสนอ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.4 การจัดทาแผนการเพิ่มงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
มอบรองอธิการบดี (ผศ.อุดร นามเสน) จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ นโยบาย แผนการ
ดาเนินงาน แผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยในระยะ 1 - 2 ปี นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ขอแจ้งเพิ่มวาระการประชุมผู้บริหารฯ เรื่องเสนอเพื่อทราบ จานวน 1 เรื่อง
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ (ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์) ขอแจ้งเพิ่มวาระการ
ประชุมผู้บริหารฯ เรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ ๔.๘ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ที่ประชุม รับทราบ
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หน้าที่ 4/25

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2562
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา
09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง)รายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2562 ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้จัดส่งแบบ
ตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบ
ตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2562 อีกครั้ง ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุมจานวน 16 หน้า
ทีป่ ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ข้อมูลและหน่วยงานโครงสร้างการบริหารงานรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)
ความเป็นมา
ตามที่ อ ธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย มอบอ านาจให้ ร องอธิ ก ารบดี
(ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ภิ รั ก ษ์ สงรั ก ษ์ ) ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา สถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา คลินิก
เทคโนโลยี สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 1343/2562 เรื่อง มอบอานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ จึ ง ขอแจ้ ง ข้ อ มู ล และหน่ ว ยงานโครงสร้ า งการบริ ห ารงานรองอธิ ก ารบดี (ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อ ภิ รั ก ษ์ สงรั ก ษ์ ) และงบประมาณที่ ห น่ ว ยงานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลได้ รั บ สนั บ สนุ น จาก
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มหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอก ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) ให้นโยบายการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยว่า จะต้องเป็น
หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (UBI) คลีนิคเทคโนโลยี หน่วย
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา หน่ วยบริ การวิชาการแก่สั งคม และส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เพื่อ จัดตั้ งสถาบัน ที่
ดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) และผลักดันให้สถาบันต้องหารายได้ โดยนาหลักการบริหาร
จัดการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาปรับใช้ มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) เร่งดาเนินการเพื่อเป็น
ช่องทางหนึ่งในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) แล้วนั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมา พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ข้อมูลจากระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕62 ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรด
ทราบผลการดาเนินงานโครงการ ในประเด็นต่อไปนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ณ สิ้นไตรมาส 4
2. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ณ สิ้นไตรมาส 4
3. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
ณ สิ้นไตรมาส 4
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ นสมควรเสนอต่ อผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่ อโปรดทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) เสนอแนะให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่ จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ และหากหน่วยงานใดประสงค์จะยื่นโครงการเพื่อขอ
งบประมาณเพิ่มเติม ให้ยื่นโครงการขอในช่วงไตรมาสแรก และโครงการดังกล่าวต้องเป็นโครงการที่ผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ
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4.4 รายงานสรุปผลการใช้งานในระบบต่างๆ ของระบบบัญชี 3 มิติ
ผู้ชี้แจง อาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว (ที่ปรึกษาระบบบัญชี 3 มิติ)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สามารถทางานได้ครบทุกมิติและมีความน่าเชื่อถือ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร ถึงการปฏิบัติงานของ
ระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อทราบต่อไป ดังนี้
ระบบงานของบัญชี 3 มิติ มี 6 ระบบ คือ
1. ระบบหน่วยงาน
2. ระบบบุคลากร
3. ระบบงบประมาณ
4. ระบบพัสดุ
5. ระบบการเงิน
6. ระบบบัญชี
โดยแยกประเภทระบบงานต่างๆ ได้ดังนี้
1. ระบบหน่วยงาน เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
ระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลหน่วยงาน
- ผู้ใช้งาน คือ กองบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
2. ระบบบุค ลากร เพื่อ ใช้ จัด เก็บ ข้อ มูล บุค ลากรแยกตามสั งกั ด วัน ลา การอบรมดูง าน
ประวัติเงินเดือน ประวัติเครื่องราชฯ ตาแหน่งทางบริหาร ตาแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ระบบบริหารงานบุคลากร
- ผู้ใช้งาน คือ กองบริหารงานบุคคล และหน่วยงานในสังกัด
2.2 ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
- ผู้ใช้งาน คือ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย
3. ระบบงบประมาณ เพื่อใช้แสดงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
ทาให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในรอบปี โดยมีระบบที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
3.1 ระบบจัดสรรงบประมาณ
- ผู้ใช้งาน คือ กองนโยบายและแผน
4. ระบบพัสดุ เพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการวัสดุที่จัดซื้อ ทาให้ทราบถึงรายการ
วัสดุที่สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ขายที่ทาการสั่งซื้อ และยอดเงินคงเหลือของหน่วยงาน รวมไปถึง
จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.1 ระบบจัดซื้อวัสดุ
- ผู้ใช้งาน คือ ฝ่ายงานพัสดุระดับคณะ/ระดับวิทยาเขต (เฉพาะพื้นที่สงขลา)
4.2 ระบบบริหารงานครุภัณฑ์
- ผู้ใช้งาน คือ ฝ่ายงานพัสดุระดับคณะ/ระดับวิทยาเขต (กาลังพัฒนา)
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5. ระบบการเงิน เพื่อใช้ในการบันทึกรายการทางการเงินเกี่ยวกับรายรับ -รายจ่าย ทาให้
สามารถสรุปยอดเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือได้ โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.1 ระบบเงินเดือน
- ผู้ใช้งาน คือ งานการเงินระดับวิทยาเขต
5.2 ระบบยืม-คืนเงินทดรองจ่าย
- ผู้ใช้งาน คือ งานการเงินระดับวิทยาเขต/ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย
5.3 ระบบรับเงินรายได้
- ผู้ใช้งาน คือ งานการเงินระดับวิทยาเขต
5.4 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี
- ผู้ใช้งาน คือ กองคลัง/หน่วยงานในสังกัด/กองนโยบายและแผน
5.5 ระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
- ผู้ใช้งาน คือ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย/งานการเงินระดับวิทยาเขต
5.6 ระบบเก็บข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอน
- ผู้ใช้งาน คือ หน่วยงานในสังกัดระดับสาขา (เฉพาะพื้นที่สงขลา)
5.7 ระบบเบิกจ่ายค่าสอน
- ผู้ใช้งาน คือ งานการเงินระดับวิทยาเขต/หน่วยงานในสังกัด (เฉพาะพื้นที่สงขลา)
6. ระบบบัญชี เพื่อใช้ในการจัดทาบัญชีของหน่วยงาน โดยมีระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 ระบบบัญชีแยกประเภท
- ผู้ใช้งาน คือ งานบัญชี ระดับวิทยาเขต
6.2 ระบบต้นทุนต่อหน่วย
- ผู้ใช้งาน คือ งานบัญชี ระดับวิทยาเขต
กองคลังได้ติดตามการเข้าใช้งานของระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
จึงได้สรุปการใช้งานในระบบต่างๆ ของระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการทางานของระบบ
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานของระบบต่อไป
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ระบบบุคลากร หัวข้อ แบบประเมิน ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอแนะให้ระบบมีการเพิ่มปุ่ม
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อลดปริมาณกระดาษและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
2. ระบบพัสดุ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอแนะให้มีการจัดทาฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะครุภัณฑ์ รวมทั้งประวัติการใช้งาน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตว่า ทุกหน่วยงานควรให้ความสาคัญและอัพเดตข้อมูลใน
ระบบบัญชี 3 มิติให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอแนะให้มีการเพิ่มข้อมูล
ของแต่ละวิทยาเขต ในระบบดังกล่าวฯ เพิ่มเติม
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานในที่ประชุม (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบให้เป็นปัจจุบัน
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4.5 การจัดโครงการวันครู ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม พ.ศ.2563
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ดาเนินการจัดโครงการวันครู ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 15- 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง
ประชุมชูพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประกวดแข่งขันเรียงความเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีแก่นักศึกษา
2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพชั้นสูง
มอบโล่ครูดีเด่น จานวน 15 หน่วยงาน
มอบประกาศนียบัตรครูพี่เลี้ยงดีเด่น
มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาการประกวดการเขียนเรียงความ
พิธีประดับอินทรธนู แก่ครูใหม่
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสนอกประจาการ
3. กิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อราลึกถึงพระคุณของครู บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูขวัญศิษย์”
โดยมีวิทยากรบรรยาย นายวิโรจน์ เพ็งศรี ตาแหน่งครูชานาญการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รางวัล “ครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ” ปี 2562
ในการนี้ คณะฯ จึงแจ้งการจั ดโครงการวัน ครู ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม
พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดโครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเป็นมา
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งกาหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของนั กศึกษา และแลกเปลี่ ยนความรู้ทักษะด้านวิชาการ กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในงานประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
โดยมีสถานการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมการแข่งขัน 16 รายการ ประกอบด้วย
1. การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. การแข่งขันประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับวิศวกร
3. การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ
4. การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
5. การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล
6. การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
7. การแข่งขันมาตรวิทยา
8. การแข่งขันงานทดสอบฝีมืองานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม SMAW
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9. การแข่งขันการสารวจและทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ UAVS ขนาดเล็ก
10. การแข่งขันคอนกรีตกาลังสูงผสมขยะพลาสติก
11. การแข่งขันโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
12. การแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว SMD
13. การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
14. การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา
15. การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
16. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มอบอานาจให้คณบดี
ผู้อานวยการวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักงานนิติการ
ความเป็นมา
ด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบอานาจให้
คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการดาเนินการ
ทางด้านการเงินและอานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานราชการภายในคณะและวิทยาลัยอย่างคล่องตัวและเกิดประโยชน์ในการบริการ
สาธารณะของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด
สานักงานนิติการจึงได้ดาเนินการจัดทา ร่างคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
มอบอานาจให้คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลั ย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 3
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่ คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างองค์ ได้ประชุมพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรใน
คราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ได้มีมติให้ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร ดังนี้
๑. ระดับคณะ/วิทยาลัย งานในสานักงานคณบดี/วิทยาลัยยังคงไว้เหมือนเดิม คือ งานบริหารและ
วางแผน งานวิชาการและวิจัย งานพัฒนานักศึกษา แต่การที่ คณะจะแต่งตั้งหัวหน้างานหรือไม่นั้น ให้พิจารณา
จากภาระงานและจานวนบุคลากรที่สังกัดงานนั้นว่ามีปริมาณมากพอที่จะต้องมีหัวหน้างานควบคุมกากับดูแล
หรือไม่ และมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ประกอบกัน ในส่วนของสาขาวิชาให้คณะควบรวมสาขาวิชาที่สามารถ
รองรับหลักสูตรได้หลาย ๆ หลั กสูตรเข้าด้วยกัน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดความคุ้มค่าและการบริหาร
คล่องตัวมากขึ้น
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๒. สานักงานวิทยาเขต ให้ควบรวมงานเข้าด้วยกันจาก ๔ งาน คือ งานบริหารนโยบายและแผน
งานการคลัง งานบริหารวิชาการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา เป็น ๒ งาน คือ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการการศึกษา และงานบริหารงานทั่วไป โดยให้สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชมีงานทั้ง ๒ งาน อยู่
ในพื้นที่ทุ่งใหญ่และพื้นที่ไสใหญ่ ส่วนงานกิจการนักศึกษามอบหมายให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
๓. สานักงานอธิการบดี
๓.๑ ให้คงเหลือหน่วยงานระดับกอง จานวน ๘ กอง ได้แก่
๓.๑.๑ กองกลาง
๓.๑.๒ กองคลัง
๓.๑.๓ กองนโยบายและแผน
๓.๑.๔ กองบริหารงานบุคคล
๓.๑.๕ กองพัฒนานักศึกษา
๓.๑.๖ หน่วยตรวจสอบภายใน
๓.๑.๗ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
๓.๑.๘ สานักงานนิติการ
๓.๒ ให้กองประชาสัมพันธ์ยุบรวมไปอยู่ภายใต้สังกัดกองกลาง โดยให้กองกลางขึ้นตรงกับ
สานักงานอธิการบดี และมีผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเป็นผู้กากับดูแล
๓.๓ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ให้ยุบรวมไปอยู่ภายใต้สังกัดกองนโยบายและแผน
๓.๔ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพให้ยุบรวมไปอยู่ภายใต้สานักงานอธิการบดี โดย
แบ่งเป็นงานวิเทศสัมพันธ์ และงานประกันคุณภาพ และให้ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กากับดูแล
๓.๕ โครงการจัดตั้งศูนย์นันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนานักศึกษาให้เป็นงานหนึ่งในกอง
พัฒนานักศึกษา
๓.๖ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัยให้อยู่ภายใต้สานักงานอธิการบดี โดยมีรอง
อธิการบดีเป็นผู้กากับดูแล
ทั้งนี้ ทาให้ หน่ วยงานระดับคณะวิทยาลั ยมีการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิ ชาจากเดิม ๕๕ สาขา
คงเหลือ ๔๐ สาขา หน่วยงานระดับกอง จากเดิม ๑๑ กอง คงเหลือ ๘ กอง สานักงานวิทยาเขต จากเดิม ๔ งาน
คงเหลือ ๒ งาน และสานัก/สถาบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังรายตารางสรุปการปฏิรูปโครงสร้าง ดังนี้
ตารางที่ ๑ การควบรวมสาขาตามโครงสร้างและอัตรากาลังคนภายในคณะ/วิทยาลัย
หน่วยงานตามโครงสร้างเดิม
คณะเกษตรศาสตร์
-สาขาพืชศาสตร์
-สาขาสัตวศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
-สาขาประมง
-สาขาเกษตรกลวิธาน
-สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
-สถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
-สาขาเกษตร (2 คน ไปช่วยราชการ สอ.)
-สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน่วยงานตามโครงสร้างเดิม

หน้าที่ 11/25

หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่

คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการบัญชี
-สาขาการตลาด
-สาขาการจัดการ
-สาขาระบบสารสนเทศ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขาวิทยาศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
-สาขาแพทย์แผนไทย
-สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
-สาขาศึกษาทั่วไป
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการบัญชี
-สาขาการตลาด
-สาขาการจัดการ
-สาขาระบบสารสนเทศ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขาวิทยาศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยี
สาขาการแพทย์แผนไทย
-สาขาศึกษาทั่วไป

-สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-สาขาเทคโนโลยีการประมง
-สาขาสิ่งแวดล้อม
-สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง
-สาขาศึกษาทั่วไป
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา

-สาขาเทคโนโลยีการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร
-สาขาทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
-สาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์
-สาขาภาษาต่างประเท
-สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
-สาขาหคกรรมศาสตร์
-สาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์
-สาขาภาษาต่างประเทศ
-สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
-สาขาหคกรรมศาสตร์
-สาขาศึกษาทั่วไป

สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน่วยงานตามโครงสร้างเดิม
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
-สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
-สาขาภาษาต่างประเทศ
-สาขาบริหารธุรกิจ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
-สาขาศึกษาทั่วไป
-สาขาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิศวกรรมโยธา
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิ
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาศึกษาทั่วไป
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
-สาขาการบัญชี
-สาขาการจัดการ
-สาขาการตลาด
-สาขาระบบสารสนเทศ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา

หน้าที่ 12/25

หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
-สาขาการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ
-สาขาบริหารธุรกิจ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
สาขาศึกษาทั่วไป
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิศวกรรม
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยรัตภูมิ
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาศึกษาทั่วไป
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
-สาขาการบัญชีและการเงิน
-สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน่วยงานตามโครงสร้างเดิม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง
-สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
-สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
-สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขาวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา

หน้าที่ 13/25

หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง
-สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
--งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
-สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษา
-โรงพยาบาลสัตว์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
-สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขาวิศวกรรม
-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
สำนักงำนคณบดี
-งานบริหารและวางแผน
-งานวิชาการและวิจัย
-งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตารางที่ ๒ การยุบรวมงานและอัตรากาลังคนภายในสานักงานวิทยาเขตตรังและนครศรีธรรมราช
หน่วยงานตามโครงสร้างเดิม
สานักงานวิทยาเขตตรัง
-งานนโยบายและแผน
-งานการคลัง
-งานบริหารวิชาการและวิจัย
-งานบริหารกิจการนักศึกษา
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พื้นที่ทุ่งใหญ่
-งานนโยบายและแผน
-งานการคลัง
-งานบริหารวิชาการและวิจัย
-งานบริหารกิจการนักศึกษา
พื้นที่ไสใหญ่
-งานนโยบายและแผน
-งานการคลัง
-งานบริหารวิชาการและวิจัย
-งานบริหารกิจการนักศึกษา

หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
สานักงานวิทยาเขตตรัง
-งานบริการการศึกษา
-งานบริหารกิจการทั่วไป
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พื้นที่ทุ่งใหญ่
-งานบริการการศึกษา
-งานบริหารกิจการทั่วไป
พื้นที่ไสใหญ่
-งานบริการการศึกษา
-งานบริหารกิจการทั่วไป

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

ตารางที่ ๓ การยุบรวมหน่วยงานระดับกองและอัตรากาลังคนตามโครงสร้างใหม่
การยุบรวมหน่วยงานระดับกองตามโครงสร้างใหม่
สานักงานอธิการบดี
-บุคลากรที่อยู่ในสานักงานอธิการบดีเดิม
-บุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
-บุคลากรจากโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย
กองกลาง
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
-งานเอกสารการพิมพ์และโสดทัศนูปกรณ์
-งานประชาสัมพันธ์ (กองประชาสัมพันธ์เดิม)
กองคลัง
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานการเงินและการเบิกจ่าย
-งานงบประมาณ
-งานบัญชี
-งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กองนโยบายและแผน
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานประเมินผล
-งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
-งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ (กองออกแบบฯ เดิม)
การยุบรวมหน่วยงานระดับกองตามโครงสร้างใหม่
กองบริหารงานบุคคล
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานอัตรากาลังและพัฒนาบุคคล
-งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
กองพัฒนานักศึกษา
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานพัฒนานักศึกษาฯ
-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-งานบริการและสวัสดิการฯ
-งานนันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬา (โครงการจัดตั้งฯ เดิม)
หน่วยตรวจสอบภายใน
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานตรวจสอบ
-งานติดตามและประเมินผล
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานสภามหาวิทยาลัย
-งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล
สานักงานนิตกิ าร
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานสัญญาและกฎหมาย
-งานวินัยและสืบสวนสอบสวน
-งานคดี

หน้าที่ 14/25

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน้าที่ 15/25

ตารางที่ ๔ โครงสร้างระดับสานัก/สถาบันและอัตรากาลังคน
โครงสร้างระดับสานัก/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-งานบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศการวิจัย
-งานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานวิศวกรรมเครือข่าย
-งานวิทยบริการและสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
-งานทะเบียนและประมวลผล
-งานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานวิชาการและวิจัย
-งานจัดแสดงและหารายได้

โครงสร้างระดับสานัก/สถาบัน
สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
-งานบริหารงานทั่วไป
-งานวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม
-งานพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
-งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และจะได้นาเสนอ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ
สาขา หน่วยงาน และตาแหน่งงาน หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ให้แจ้งไปยังกองบริหารงาน
บุคคลดาเนินการโดยด่วน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3)
ความเป็นมา
ตามที่ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ปิ โ ตรเลี ย ม หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๐ – ๘/๒๕๖๒ วันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ และมีกาหนดเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่
ร่วมปรับปรุงกับสถานประกอบการเพื่อผลิตช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และบัณฑิต

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน้าที่ 16/25

ระดับ ปริ ญญาตรี โดยสถานประกอบการมุ่ง ให้ คณะผลิ ต กาลั ง คนที่มี ส มรรถนะวิ ช าชีพ ด้า นอุ ตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตามที่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
(TPQI) กาหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สมรรถนะ
2. คุณวุฒิ วิช าชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
สาขาวิช าชีพอุตสาหกรรมปิโ ตรเลียมและปิโ ตรเคมี อาชีพช่างเทคนิค
ปฏิบั ติการ ชั้น 4
3. คุณลักษณะของผลการ มีพื้น ฐานความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ
เรี ย นรู้ (Characteristics ปฏิบั ติงานที่ห ลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรมปิโ ตรเลียมและปิโ ตรเคมี
of Outcomes)
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
อิส ระในลั กษณะงานที่มีความซับซ้อน ในระยะแรกต้องมีการเรียนรู้และ
พัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การเลื่ อนระดับ คุณวุฒิ การเลื่ อนระดับคุณวุฒิวิช าชีพต้องมี การสร้างสมประสบการณ์และเรียนรู้
วิช าชีพ (Qualification ให้ ได้ตามเกณฑ์ และสามารถดาเนินการขอรับการประเมินเมื่อมีคุณสมบัติ
Pathways)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. กลุ่มบุ คคลในอาชีพ
ผู้ ป ฏิบั ติงานช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมปิโ ตรเลี ยมและปิโ ตรเคมี
(Target Group)
(Downstream) ด้านช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation)
6. หน่ว ยสมรรถนะ
- Petroleum and Petrochemical Industry and Business
(หน่ ว ยสมรรถนะทั้งหมด
Structure
ของคุณวุฒิ วิช าชีพ)
- Safety, Health and Work Environment (SHE)
- Quality Concepts
- Basic Equipment in the Process Industry
- Process and Utility Overview
- Safety in Operation
- Chemicals Handling and Storage Systems Including
MSDS
- Plant Control Systems Overview
- Utility Systems
Waste Treatment and/or Destruction Systems
จากการวิเคราะห์ห น่ว ยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ วิชาชีพ ส่ งผลให้ คณะจาเป็นต้องจัด
กิจ กรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะวิช าชีพของนักศึกษา ให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียด กิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒ นาทักษะวิช าชีพของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้ดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพด้ า นอุต สาหกรรมปิโ ตรเลียม
และปิโ ตรเคมี
- Utility Systems and Waste
Treatment and/or Destruction
Systems

- Safety, Health and Work
Environment (SHE)
- Quality Concepts

หน้าที่ 17/25

กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของนักศึกษา
ปี 1/1
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม
กระบวนการผลิตทางปิโตรเลียม

ค่าใช้จ่าย/1 คน
4,000

(จานวน 18 ชั่วโมง จัดโดย บริษทั Flowlab &
Service)

ปี 1/2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย
ในสถานประกอบการและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
- โครงการอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
- โครงการการดับเพลิงขั้นต้น
- โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- โครงการเทคนิคการช่วยเหลือและ
กู้ภัยทางน้า

8,000

(จานวน 30 ชั่วโมง จัดโดย บริษทั Southern
Safety)

- Plant Control Systems Overview

- ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า (Safety in Operation)

2,000

(จานวน 6 ชั่วโมง จัดโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ)

- Process and Utility Overview

ปี 2/1
โครงการเส้นทางสู่ Oil and Gas

4,000

(จานวน 30 ชั่วโมง จัดโดย บริษทั MOGIT Marine
Oil and Gas Industry Training)

- Basic Equipment in the Process
Industry

ปี 2/2
โครงการศึกษากระบวนการการทางานใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
(จานวน 30 ชั่วโมง ณ สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระยอง จังหวัด
กาแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น)

20,000

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพด้ า นอุต สาหกรรมปิโ ตรเลียม
และปิโ ตรเคมี
- Chemicals Handling and Storage
Systems Including MSDS

หน้าที่ 18/25

กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของนักศึกษา
ปี 3/1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
Chemicals Handling and Storage
Systems

ค่าใช้จ่าย/1 คน
3,000

(จานวน 18 ชั่วโมง จัดโดย บริษทั Exterran
Thailand)

- Plant Control Systems Overview

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่างเทคนิค
สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าปิโตรเลียม
- ช่างเทคนิคสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
ไฟฟ้าปิโตรเลียม

6,000

(จานวน 18 ชั่วโมง)

- Safety in Operation
- Safety, Health and Work
Environment (SHE) and Quality
Concepts

ปี 3/2
โครงการการทางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4,000

(จานวน 18 ชั่วโมง จัดโดย บริษทั Southern
Safety)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย
ในการทางานในที่อับอากาศ

9,000

(จานวน 18 ชั่วโมง จัดโดย บริษทั Southern
Safety)

- Petroleum and Petrochemical
Industry and Business Structure

ปี3/ภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมระยะสั้น (ณ ต่างประเทศ)
สาหรับการทางานด้าน oil and gas and
renewable energy

150,000

(จานวน 45 ชั่วโมง)

- Petroleum and Petrochemical
Industry and Business Structure

ปี3/ภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมระยะสั้น (ณ ต่างประเทศ)
สาหรับการทางานด้าน oil and gas and
renewable energy
(จานวน 45 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ทุ กโครงการได้รั บ ใบประกาศนีย บัต ร

150,000

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน้าที่ 19/25

ซึ่งสามารถแจกแจงเป็น ค่าใช้จ่ ายเพื่อดาเนินการ ได้ดังนี้
ภาคการศึกษา
1/1
1/2
2/1
2/2
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2

ค่า ใช้จ่า ยต่อภาคการศึกษา
4,000
10,000
4,000
20,000
9,000
13,000
150,000
6,000
รวมเป็น เงิน ต่อนักศึกษา 1 คน
เฉลี่ยรวมเป็นเงิน ต่อนักศึกษา 1 คน

ค่า ใช้จ่า ยต่อปีการศึกษา (บาท)
14,000
24,000
172,000
6,000
216,000 ตลอดหลักสูตร
27,000/ภาคการศึกษา

จากค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยรวมเป็นเงิน ต่อนักศึกษา 1 คน ทาให้ คณะไม่ส ามารถตั้งงบประมาณเพื่อ
ดาเนิ น กิจ กรรม/โครงการ ดังกล่ าวจากการบริห ารงบประมาณแบบเดิมได้ ดังนั้นจึงขอปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่น
รวม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเดิม*
40,000 บาท
40,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบใหม่
13,000 บาท
27,000 บาท
40,000 บาท

หมายเหตุ * ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรือ่ ง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
อื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 4
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และเสนอแนะให้มี
กาหนดกรอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยให้ศึกษาตัวอย่างการกาหนดจากหลักสูตรนวัตกรรมทางการค้า และหารือ
ร่วมกันกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกองนโยบายและแผน
มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
หารือร่วมกัน เพื่อปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
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5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้พิการ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นายสันติ สถิตวรรธนะ)
ความเป็นมา
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดส่งประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ
อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ลงวั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ โดยให้
สถาบันการศึกษาจัดส่งข้อมูล ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต
นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประมาณการจานวนเงินและจานวนนิสิต นักศึกษา
พิการที่คาดว่าจะเข้ารับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
ในคราวประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มติที่ประชุม
มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หารือร่วมกับ สานักงานนิติ การ หน่ว ยตรวจสอบภายใจ เพื่อ
ปรับแก้ และนาเสนอที่ประชุมผู้บริหารอีกครั้ง
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชัย ว่า ด้ว ยการจั ดการศึกษาส าหรั บนักศึก ษาพิการ และการจั ดตั้งศูน ย์ส่ งเสริมและบริการ
นักศึกษาพิการ พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ พ.ศ. ....
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. เสนอแนะให้ทุกพื้นที่จัดเตรียมห้องพยาบาลสาหรับนักศึกษาพิการเพิ่มเติม
2. เนื้อหาสาระและรายละเอียดของ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ยังไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
สาหรับนักศึกษาผู้พิการโดยตรง และเสนอแนะให้มีการปรับแก้ข้อความ และคานิยามเพิ่มเติม
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หารือร่วมกัน
กับหน่วยตรวจสอบภายใน และสานักงานนิติการ เพื่อปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้พิการ และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการ
นักศึกษาพิการ พ.ศ. ...ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้ชี้แจง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์)
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการนาโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองมาใช้งานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ
ปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ลาดับที่ 11. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด ลาดับที่ 35. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด นั้น
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ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะให้มีการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรม
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
1. ข้อ ๔.๒ บุคลากรเข้าพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ได้รับจากการสอบวัดผลก่อนเรียน (PreTest) และเกณฑ์การเรียนจบหลักสูตรจะต้องมีผลคะแนนการทาแบบฝึกหัดหลัก เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
และมีระยะเวลาเรียนสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง/หลักสูตร ในการเข้าใช้งานระบบโปรแกรม
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2. ข้อ ๔.๓ การทดสอบวัดผลหลังเรียน (Post Test) ในปีงบประมาณสามารถทดสอบได้ ๒ ครั้ง
โดยบุคลากรที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อ ๕.๒ ยื่นคาร้องเพื่อขอทดสอบวัดผลหลังเรียน
และบุคลากรเข้าทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเกณฑ์การสอบผ่านวัดผลหลังเรียน
บุคลากรสายวิชาการมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และบุคลากรสายสนับสนุนมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร ด้วย
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และให้ดาเนินการดังนี้
1. ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะด้ า นภาษาอั งกฤษสาหรั บ บุค ลากร ด้ว ยโปรแกรมเรี ยนรู้ ภ าษาอั งกฤษด้ว ยตนเอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
2. ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจะแล้วเสร็จ ในรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้บุคลากรทั้ง
สายวิ ชาการและสายสนั บสนุ น มี ค ะแนนตั วชี้ วั ดผลสั มฤทธิ์ ของงานบุ คลากรสอบผ่ า นภาษาอั งกฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ระดับคะแนนค่าเป้าหมายที่ ๕.๐๐
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.2556 ซึ่งนามาในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
องค์กร จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสภาวการณ์ทางด้านงบประมาณรายจ่ายในปัจจุบัน ทุกพื้นที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินงานลดลง มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม ประหยัด สอดคล้ องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควร ให้มีการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้ จ่ ายของมหาวิ ทยาลั ย โดยขอน าเสนอ ร่า ง ประกาศมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย เรื่อ ง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 และขอยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ในการนี้ กองคลั ง จึ ง ขอเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะให้มีการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ดังนี้
1. เสนอแนะให้ มีการจัดทาตารางเทียบตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ แนบท้ายประกาศ
2. ข้อ 2.3 ค่าเช่าที่พักกรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะให้มีการปรับ
เพิ่มจาก 500 ต่อวัน ต่อคน เป็น 800 บาทต่อวัน ต่อคน
3. ข้อ 2.4 การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ผู้ เข้าร่ วมประชุมเสนอแนะให้ เขตปริมณฑลสามารถเบิกค่ าเช่ าที่พั กได้ โดยให้ ระบุ รายชื่อจั งหวั ด
ปริมณฑลเพิ่มเติมจากจังหวัดที่ได้ระบุไว้ในร่างประกาศ
4. ข้อ 2.10 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เบิกจ่ายค่าสัมภาระส่วนตัวได้ในอัตราที่สาย
การบินเรียกเก็บ ไม่เกินเที่ยวละ 15 กิโลกรัม นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะว่า หากเป็นสัมภาระของทางราชการ
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สายการบินเรียกเก็บ
5. ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะ หากกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวกาหนดไว้ ให้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้มีอานาจอนุมัติการจัดประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) กองคลัง และหน่วย
ตรวจสอบภายใน ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดใน
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
5.5 พิจารณาผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกาหน ด
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด สาหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไว้จานวน
35 ตัวชี้วัด นั้น ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กองนโยบายและแผนได้กากับติดตาม
และรวมรวมผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อโปรดพิจารณาผลการดาเนิ นงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม ๒๕61 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งมีผลการดาเนินงาน
ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปี จานวน 21 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ดาเนินการ 35 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 60 และผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 14 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ดาเนินการ 35
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม ๒๕61 - 30 กันยายน 2562)
5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตาราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
เนื่องด้วย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ได้กาหนดการเผยแพร่ผลงาน ตารา
หนังสือ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเผยแพร่ในรูปซีดีรอม
3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยสานักงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยต้อ งแสดงหลั ก ฐานว่ าได้ผ่ านการประเมิ นโดยคณะผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช านั้ น ๆ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มาจากหลากหลายสถาบัน และต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา นั้น
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2562 ได้เสนอแนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตาราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อ
ใช้ประกอบการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1) คาจากัดความ รูปแบบและลักษณะคุณภาพของตาราและหนังสือที่เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
2) การเผยแพร่ตาราและหนังสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยแสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) โดยให้
มหาวิทยาลัยมอบหมายคณบดี หรือผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจากหลายสถาบัน
อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ โดยไม่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการได้
กรณีได้มีการเผยแพร่โดยส านักพิมพ์ที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับชาติ ให้แสดงหนังสื อ
รับรองจากกองบรรณาธิการของสานักพิมพ์ ว่าได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สถาบันเรียบร้อยแล้วก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยให้ระบุเฉพาะสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณารับรองการใช้กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นกรณีไป
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กรณีได้มีการเผยแพร่โดยสานักพิมพ์ที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่จาเป็นต้อง
แสดงหนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการของสานักพิมพ์ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พิจารณารับรองการใช้กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นกรณีไป
กรณีการเผยแพร่อย่ างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ให้แสดงหนังสือ
รับรองว่าได้มอบให้ห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
3) กรณีผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้เขียนหนังสือบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลาย
คน (book chapter) จะต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 บท และมีจานวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดย
เนื้อหาของบทในหนังสือ 5 บท จะต้องไม่ซ้าซ้อนกัน และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และสาหรับการประเมินคุณภาพจะต้อง
ประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด
กรณีได้มีการเผยแพร่โดยสานักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้
แสดงหนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการของสานักพิมพ์ ว่าได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสถาบั นเรียบร้อยแล้ว ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาการเผยแพร่เป็นกรณีไป
โดยคณะกรรมการได้เสนอแนะปฏิบัติเพื่อออกประกาศ ดังนี้
1) ให้คณะ/วิทยาลัย จัดทารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิห รือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่คณะ/
วิทยาลัย เปิดสอน
2) ให้เสนอคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย เลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน และภายนอก จานวน 2 คน
3) หนั ง สื อ รั บ รองจากส านั ก พิ ม พ์ ว่ า ได้ ผ่ า นการประเมิ น จากกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
หลากหลายสถาบัน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น ให้ระบุสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตาราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับ
ตาราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 มอบกองบริหารงานบุคคล เสนอคณะกรรมการ ก.พ.ว. และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยออกประกาศต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อ 7 การเผยแพร่ตาราและหนังสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ในกรณีการเผยแพร่โดยสานักพิมพ์ที่เป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า การแสดงหนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการ
ของสานักพิมพ์ว่าได้ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันเรียบร้อยแล้ว ยังคงไม่เพียงพอจึง
เห็นควรให้มีการแนบสัญญาการตีพิมพ์เป็นหลักฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ
2. เสนอแนะให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 12 ใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
3. เสนอแนะให้มีการปรับแก้รูปแบบของร่างประกาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และปรับแก้คานิยามให้สอดคล้องกับบุคลากรสายวิชาการ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/ 2562

หน้าที่ 25/25

มติ ที่ประชุม เห็น ชอบ ร่ า งประกาศมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย เรื่ อง แนว
ปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตาราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ มอบกองบริ ห ารงานบุ ค คล ปรั บ แก้ (ร่ า ง) ประกาศฯ ดั ง กล่ า ว ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ ก.พ.ว. และเสนอสภามหาวิทยาลัยออกประกาศ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

