รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 9/2562
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
17. อาจารย์พัชรี พระสงฆ์
18. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
19. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
20. รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
22. อาจารย์ประสิทธิ ศรีนคร
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
24. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
25. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
27. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
28. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
29. นายอภิชาติ คัญทะชา
30. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
32. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
33. นางวศินี จิตภูษา
34. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทน ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองคลัง
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นางดาวดล จันทรประทิน
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
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ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
3. นายมงคล ลีนิน
4. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการสานักนิติการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล
6. นางสาวชัญญานุช โมราศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ละพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตจานงสุจริตใน
การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕4๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕46
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) ที่กาหนดให้
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนนั้น
ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ความว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต พร้ อ มรั บ ผิ ด เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาด เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ส าธารณชนว่ า การขั บ เคลื่ อ น
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมี คุณธรรมและธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่หน่วยงานได้ กาหนดไว้อย่า งเคร่ งครั ด สร้ างค่า นิยมในการต่อต้า นการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น ทุก
รูปแบบ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม และมีการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความ
ถูกต้ องเป็น ธรรมและเป็น ที่พึ่งของประชาชน ด้วยบริ การที่เข้า ถึงประชาชนและพร้ อมรั บผิดต่อสังคม
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบประกาศ
เจตจานงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 แจ้งทราบ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ได้รับหมายศาลคดีฟ้องร้อง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้ทุกคณะ วิทยาลัย ได้ทาความเข้าใจตรงกันในเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน จึงขอแจ้งให้ทราบว่า หากหน่วยงานใดสามารถดาเนินการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงานสอนได้ตามหลักเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยประกาศไว้ ให้ดาเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ แต่ถ้า
หน่วยงานใดไม่สามารถดาเนินการได้ หรือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง ขอให้หน่วยงานดังกล่าว
ชะลอการเบิกจ่ายจนกว่ามหาวิทยาลัยจะดาเนินการเรื่องคดีฟ้องร้องแล้วเสร็จ
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ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2462
และได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตาม
กระบวนการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 การสนับสนุนงานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคล ครั้งที่ 3
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลศรีวิชัย กาหนดจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3” ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ๒๕๖3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ความผูกพัน ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้พบปะ
สังสรรค์ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนบัตรงานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ 3 และขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานในวัน
ดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.4 แจ้งทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงนามหนังสือราชการ
เพื่อให้ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน กรณีเสนอ
หนังสือเพื่อพิจารณาลงนามต่างๆ ให้เว้นพื้นที่สาหรับลงนามของผู้บังคับบัญชา โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อ ตาแหน่ง
ลงในหนังสือ หากผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้วให้ใช้ตรายาง ชื่อ ตาแหน่ง ประทับแทน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) ขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยสนับสนุน
เสื้อกีฬาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 จานวน 50 ตัว
ด้ว ย มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง ร่ว มกันจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “ตะวันออกเกมส์ ” มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และขอความอนุเคราะห์ มายังมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การสนับสนุนเสื้อกีฬา จานวน 50 ตัว แจ็คเก็ต ราคาตัวละ 950 บาท และเสื้อ
โปโล ราคาตัว ละ 350 บาท ทั้งนี้ กองพัฒ นานักศึกษาขอความอนุเคราะห์ ผู้ บริห ารทุกหน่ว ยงานให้ การ
สนับสนุนเสื้อกีฬาดังกล่าวฯ โดยจะจัดทาหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
และในปีถัดไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
โดยกาหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวัน ที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ในการ
จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 48 รอบคั ด เลื อ ก ระหว่ า งวั น ที่ 16 -21
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุมรับทราบ
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3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการคัดเลือกให้เข้า รับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่
สถาบันอุดมศึกษา ที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ๓ ปีการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า รั บ มอบโล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แก่
สถาบันอุดมศึกษา ที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ๓ ปีการศึกษา และ
อธิการบดี ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบโล่เชิด
ชูเกียรติ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมรับทราบ
4. การจัดสรรค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรส่วนแบ่งค่าสมัครสมาชิกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ ให้กับคณะ วิทยาลัย เพื่อนาไปใช้ในการทากิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้ จะจัดสรรให้คณะ
วิทยาลัย 30 % ต่อจานวนผู้ที่สมัครของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) จะดาเนินการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. แจ้งทราบ เรื่อง การนาเข้าข้อมูลการใช้งานระบบผลการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามที่กองคลัง ได้เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี
ACC3D เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบในด้านการจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิตและ
ด้านข้อมูลบุคลากร/นักศึกษา ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกหน่วยงานนาเข้าข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงได้ทุกมิติและมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
2. แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางด้านงบประมาณรายจ่ายในปัจจุบัน และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพั ฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ กองคลัง ได้จัดทาหนังสือแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบแล้ว
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เรื่อง การซื้อตั๋วเครื่องบิน จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากท่าน
ทราบแผนการเดินทางไปราชการแล้ว ท่านสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้ แม้ว่า หนังสือขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการยังไม่ได้รับการอนุมัติ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ที่ประชุมรับทราบ
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3 แจ้งทราบ เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย ในกรณีที่คณบดี/ผู้อานวยการ ไม่อยู่
หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ค ณะและวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ท าค าสั่ ง มอบหมายให้ ร องคณบดี / รอง
ผู้อานวยการ รักษาราชการแทนตามลาดับ โดยให้คณบดี/ผู้อานวยการ เป็นผู้ลงนามในคาสั่งโดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
กรณีไม่มีรองคณบดี/รองผู้อานวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตามคาสั่งมอบหมายให้รักษา
ราชการแทนตามลาดับ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดทาบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปในรู ป แบบเดี ย วกั น หน่ ว ยงานระดั บ กอง ในกรณี ที่
ผู้อานวยการกองไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิ บัติราชการได้ ให้เสนอมอบหมายให้รักษาราชการแทน โดยเสนอแต่งตั้ง
จากผู้อานวยการกองอื่น และมอบหน่วยงานระดับกองทุกหน่วยงานดาเนินการเสนอรายชื่อผู้อานวยการกองที่
จะมอบหมายให้รักษาราชการแทนตามลาดับ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา เพื่อมหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2562
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2562
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2562 อีกครั้ง
ทีป่ ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้มี การประชุมผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวั นพุธ ที่ 20 พฤศจิ กายน
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
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ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์)
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย ได้แต่ง ตั้งคณะอนุก รรมการกลั่ นกรองและ
พิจารณา ระเบียบและ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ... แทน ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อ ให้ เกิ ดรายได้ พ.ศ. 2557 เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การด้ านการบริ การทางวิ ช าการที่ ก่อให้ เ กิด รายได้
ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน และ ให้
เป็ น ไปตามความเหมาะสม จ าเป็ น และเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนนโยบายด้านการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....
รายละเอียดดังแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ มร่ ว มกั น ตั้ งข้ อ สั งเกตและข้ อเสนอแนะ ให้ มี การปรั บแก้ (ร่ า ง) ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ดังนี้
1. หมวดที่ 3 ข้อ 14 เสนอแนะให้มีการปรับแก้โดยเสนอช่องเพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัว
แก่หน่วยเบิกจ่ายมากขึ้น
2. หมวด 3 ข้อ 17 (4) การรายงานข้อมูลการโอนเงิน รายงานเงิน ให้รายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบ เห็นควรให้มีการระบุจานวนวันให้ชัดเจน
3. หมวด 3 ข้อ 18 เพื่อเพิ่มอานาจในการยืมเงินทดรองจ่าย และเพิ่มความสะดวก ความ
คล่องตัวในการดาเนินงานบริการทางวิชาการมากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะ เห็นควร
ให้มหาวิทยาลัยจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินทดรองจ่ายสาหรับการบริการทางวิชาการ
4. หมวด 3 ข้อ 19 เห็นควรให้การดาเนินการบริการวิชาการ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรให้ระบุไว้ในระเบียบ
อย่างชัดเจน
5. หมวด 3 ข้อ 21 ให้หน่วยงานเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย และไม่ให้เกิด
ความสูญหาย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ เห็นควรให้ระบุเพิ่มเติม “หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจ
งานแผ่นดิน ตรวจสอบ”
6. หมวด 3 ข้อ 23 และ ข้อ 24 เห็นควรให้ระบุบทลงโทษ เงื่อนไข กระบวนการแก้ไข และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญาได้ และ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาหรือข้อตกลง
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มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) ปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... และ
หารือร่วมกันกับผู้อานวยการกองคลังในการจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินทดรองจ่ายสาหรับ
การบริการทางวิชาการ
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชี้แจง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์)
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (เดือน
พฤศจิ ก ายน) มติ ที่ป ระชุ มเห็ น ชอบแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะด้ า นภาษาอัง กฤษส าหรั บ บุค ลากรด้ ว ย
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้มีการปรับแก้ ร่างประกาศ
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยมอบหมายให้สานักงานนิติการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง นั้น
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
มติที่ประชุมเห็นชอบ มอบรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์) ดาเนินการต่อไป
5.3 พิจารณาทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาแหน่งวิชาการ
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกาหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย นาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน การกาหนด
ตัว ชี้วั ด เกณฑ์ การประเมิน และแบบการประเมิน ที่มหาวิทยาลั ย ใช้บั งคับ ใช้กั บข้า ราชการมาบั งคับ ใช้กั บ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ดารงตาแหน่งวิชาการประเมิน
ใน ๒ องค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานการปฏิบัติราชการ ๗๐ คะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ) ๓๐ คะแนน และมหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมมาตรฐานดังนี้
๑ .ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๗๐ คะแนนนั้น ให้มีน้าหนักการประเมินคิดเป็น ๑๐๐ %
แบ่งสัดส่วนหนักการประเมินดังนี้
๑.๑ ร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการปฏิบัติงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- ตัวชี้วัดภาระงานสอน ร้อยละ ๒๐
- ตัวชี้วัดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ร้อยละ ๑๐
- ตัวชี้วัดภาระงานบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐
- ตัวชี้วัดภาระงานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐
- ตัวชี้วัดภาระงานพัฒนานักศึกษา และงานอื่นๆ ร้อยละ ๑๐
๑.๒ ร้อยละ ๒๐ ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของานด้านยุทธศาสตร์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
- ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการจัดการการศึกษา ร้อยละ ๘
- ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการวิจัย ร้อยละ ๔
- ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ ๔
- ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔
๑.๓ ร้ อ ยละ ๒๐ ให้ เป็ น อานาจของหน่ว ยงานในการกาหนดตัว ชี้ วัด ในส่ ว นจ านวนตัว ชี้วั ด
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานสามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสม
๒. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนประเมิน ๓๐ คะแนน ให้ประเมินโดยใช้สมรรถนะที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยแบ่งเป็น
๒.๑ สมรรถนะหลักจานวน ๕ สมรรถนะ
๒.๒ สมรรถนะเฉพาะงาน ให้เลือกมากอย่างน้อย ๔ สมรรถนะ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดใช้ตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่รอบวันที่ ๑ มีนาคม ถึง
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งหากนับรวมรอบประเมินจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้ตัวชี้วัดนี้มาแล้ว ๒ รอบการ
ประเมิน และหลายหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นมายังมหาวิทยาลัยให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัด
ของสายวิชาการใหม่ เนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้วัดและประเมินนั้นค่อนข้างยากที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ และมีผลต่อ
คะแนนประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยที่กาหนดเรื่องหลักเกณฑ์การจ้างและต่อสัญญาจ้างที่นาผลคะแนน
ประเมินมาใช้ผูกพัน
เพื่อให้การประเมินบุคลากรสายวิชาการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว เหมาะสมในทางปฏิบัติ จึงเห็นควร
ให้มีการทบทวนสัดส่วนการประเมินในส่วนที่ ๑ ด้านตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอาจเพิ่มสัดส่วนด้าน
ตัวชี้วัดที่มอบให้เป็นอานาจของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และลดสัดส่วนตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกาหนดลง
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑.เพื่อโปรดพิจารณาสัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๐ คะแนน ( ๑๐๐ %) ดังนี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดจากเดิม ๖๐ % แก้ไขเป็น...........%
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงานด้านผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์จากเดิม ๒๐ % แก้ไขเป็น ............%
๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบให้หน่วยงานกาหนดจากเดิม ๒๐ % แก้ไขเป็น.............%
๒. มอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าระดับเป้าหมายใน
ส่วนตัวที่ชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกาหนดและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์ใหม่และนาเสนอคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเริ่มใช้ประเมินตั้งแต่รอบการประเมิน ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็นควรให้มีการปรับแก้สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาแหน่งวิชาการ ประเมินใน 2
องค์ประกอบได้แก่ ผลสั มฤทธิ์ของงานการปฏิบัติราชการ 80 คะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ) 20 คะแนน
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2. เห็นควรให้มีการปรับแก้สัดส่วนน้าหนักการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 % โดยแบ่ง
สัดส่วนน้าหนักการประเมิน ร้อยละ 40 สาหรับตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20
สาหรับตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านยุทธศาสตร์ และ ร้อยละ 40 สาหรับตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่หน่วยงาน
สามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสม
ทั้ ง นี้ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ น ผลั ก ดั น ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ น และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละงาน เฉพาะกลุ่ม บุคคล ที่ทางานได้ตรงตามเป้าหมายและให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของหน่วยงาน โดยให้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านยุทธศาสตร์ยังคงเดิม
มติที่ประชุมเห็นชอบ มอบผู้อานวยการกองบริหารบุคคล ดาเนินการดังนี้
1. ปรับแก้สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาแหน่งวิชาการ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ให้มีน้าหนักการประเมินคิดเป็น 100%
แบ่งสัดส่วนน้าหนักการประเมินดังนี้
1.1 ร้อยละ 40 ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
1.2 ร้อยละ 20 ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้านยุทธศาสตร์
1.3 ร้อยละ 40 ให้เป็นอานาจของหน่วยงานในการกาหนดตัวชี้วัดในส่วนจานวน
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานสามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสม
2. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนประเมิน 20 คะแนน ให้ประเมินโดยใช้
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ดาเนินการจัดตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินต่างๆ ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
3. รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์)
4. รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น)
5. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง)
6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
12. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
15. นายธีรธัชช์ แซ่ล้อ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การใช้งานระบบ e –signature และ ระบบ e – document
ผู้ชี้แจ้ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองกลาง ร่วมกันพัฒนาระบบการลงนาม
เอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ e –signature และ ระบบ e – document เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการเซ็นเอกสาร การติดตามหนังสือ ค้นหาหนังสือ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานในการทางานในยุคปัจจุบันที่ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มการใช้งานจริง ในวันที่ 2 มกราคม 2563
ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน แจ้งให้บุคลากรในสังกัด ศึกษาและทาความเข้าใจ ระบบดังกล่าวให้ถูกต้อง
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 ปฏิทินกาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2563
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
ด้วยเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร ได้จัดทาปฏิทินกาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
ครั้งที่
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563
9/2563
10/2563
11/2563
12/2563

วันประชุมกลั่นกรอง
วันประชุมผู้บริหารฯ
ระเบียบวาระฯ
วันศุกร์ที่ 10 ม.ค.2563
วันพุธที่ 15 ม.ค.2563
วันศุกร์ที่ 14 ก.พ.2563
วันพุธที่ 19 ก.พ.2563
วันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2563
วันพุธที่ 18 มี.ค.2563
วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 2563
วันพุธที่ 22เม.ย.2563
วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.2563
วันพุธที่ 20พ.ค.2563
วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563
วันพุธที่ 17มิ.ย. 2563
วันศุกร์ที่ 10 ก.ค.2563
วันพุธที่ 15ก.ค. 2563
วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.2563
วันพุธที่ 19ส.ค. 2563
งดการประชุม เดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 16ต.ค.2563
วันพุธที่ 21ต.ค.2563
วันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2563
วันพุธที่ 18พ.ย.2563
วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563
วันพุธที่ 16ธ.ค.2563
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

