รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
8. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
13. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
21. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
22. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
23. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
26. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
27. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
28. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
30. อาจารย์นงนาฎ ระวังวงศ์
31. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
32. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
34. นายสุจินดา แซ่ฮั้น

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

นางวศินี จิตภูษา
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นายมงคล ลีนิน
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
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44. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานนิติการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนา
อาคารสถานที่
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นางดาวดล จันทรประทิน

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี

42. นางอุษา ศรีเจริญ
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ละพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 แจ้งทราบ เรื่องแนวทางการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จากข้อมูล ที่กองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 นั้ น จึงตั้งข้อสังเกตให้กับทุกหน่ว ยงานว่า ในการจัดทาโครงการของแต่ล ะหน่ว ยงานให้ มีการ
ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคภาคี เพื่อเสนอของบประมาณ และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ 2564 มหาวิ ทยาลั ย จะไม่ จัด สรรงบประมาณแผ่ นดิ น หมวดงบด าเนิ น งาน ไปยั ง
หน่วยงานจัดตั้งภายใน ดังนั้นหน่วยงานจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณและจะต้อง
วางแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 แจ้งทราบ เรื่องแนวทางการเสนอหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์
เนื่องด้วยในต้นปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เริ่มให้มีการเสนอหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e–Doc RMUTSV และระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Signature ทั้งนี้
ขอแจ้งให้ทราบว่า การเสนอหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์ จะต้องไม่ใช่เอกสารที่ต้องใช้อ้างอิงหรือใช้ เป็น
หลักฐานของทางราชการ เช่น เอกสารด้านการเงิน งานบุคลากร งานนิติการ โดยให้เสนอหนังสือราชการในรูป
แบบเดิม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สุเ ทพ ชูกลิ่น ) ขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง การเข้า ร่วมรับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจา” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
เนื่องจากได้รับมอบมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าร่วมกับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
ประจา” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่งได้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม
2562 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ ประชาชนและ
เยาวชนผู้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดีเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาพลเมือง
ของประเทศให้มีความสุขบนพื้นฐานของสังคมไทย
ในช่ ว งของการฝึ ก อบรมจะเน้ น ในเรื่ อ งการสร้ า งวิ นั ย สร้ า งความเข้ า ใจ ระหว่ า งสถาบั น
พระมหากษัตริย์กับประชาชน เรื่องของศาสตร์พระราชาและมีการศึกษาดูงาน เมื่อฝึกหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้น
จะต้ องขยายผล โดยมี การก ากั บดู แลจากศู นย์ อ านวยการใหญ่ โดยเป้ าหมายของรุ่ นจะต้ องขยายผล ให้ ได้
500,000 คน โดยในภาคใต้จะต้องให้ได้จานวน 100,000 คน แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบน 50,000 คน และ
ภาคใต้ตอนล่าง 50,000 คน โดยในการดาเนินการขยายผลจะต้องไปบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย ด้านการศึกษาและนอกจากการขยายผลดังกล่าวแล้ว ต้องเป็นแกนนาในการให้ความช่วยเหลือกับ
ประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
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ทั้งนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยกาหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 700 คน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2562
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2562
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2562 อีกครั้ง
ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่ วมประชุมรั บรองรายงานการ
ประชุมโดยให้มีการพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 จานวน 2 เรื่อง
ในคราวการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้
6.1 พิจารณาทบทวน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
6.2 พิจารณาทบทวน เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานสรุปผลการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจาปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
(งบประมาณแผ่นดิน)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนการเสนอของบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ให้กับ
นักวิจัยในสังกัด มทร.ศรีวิชัย ประจาปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ และจัดส่งคาเสนอของบประมาณไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น
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ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสรุปผลการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อทราบต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามมติคณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเก็บออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุราชการ
สาหรับกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองบริหารงานบุคคลได้
หารื อกับกองนโยบายและแผน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารอัตรากาลั งพนักงานมหาวิทยาลั ยครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยพิจารณาเงินคงเหลือหลังจากจัดสรรอัตรากาลัง ที่จะต้องจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อัตราใหม่และอัตราเดิมซึ่งอยู่ระหว่างสรรหา) มีกรอบ
วงเงิน เพียงพอที่สามารถจั ดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้กองบริหารงานบุคคลได้รายงานกรอบวงเงิน
คงเหลือดังกล่ าว ให้ คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทราบแล้วด้วย
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจานวน ๑๓ คน ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง จานวน ๗ คน ได้แก่
๑.๑ อธิการบดี
๑.๒ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
๑.๓ ผู้อานวยการกองคลัง
๑.๔ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๑.๕ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๑.๖ นายปัญญา วงศ์เมฆ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
๑.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอชื่อ
๒. คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างจานวน ๖ คน ให้ดาเนินการเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่
ละพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ สงขลาและรัตภูมิ จานวน ๒ คน
๒.๒ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ทุ่งใหญ่ จานวน ๑ คน
๒.๓ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ไสใหญ่ จานวน ๑ คน
๒.๔ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ขนอม จานวน ๑ คน
๒.๕ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ตรัง จานวน ๑ คน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายกองบริหารงานบุคคล
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ เพื่อดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฝ่ายลูกจ้างให้ครบองค์ประกอบต่อไป
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โดยคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่ พิจารณาร่าง
ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน พิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเชิญ
ตัวแทนบริษัทจัดการกองทุนนาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ โครงการจัดตั้งสถาบัน บริ การทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์)
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายขับเคลื่อนพันธกิจหลักด้านการบริการ
ทางวิ ช าการ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา คลิ นิ ก เทคโนโลยี ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ และศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
มหาวิ ทยาลั ย ให้ ไปสู่ เป้ าหมายที่ว างไว้ อย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล โดยการนาเอาผลงานวิจั ย
งานบริ การทางวิช าการ งานนวัตกรรม งานบ่มเพาะวิส าหกิจ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้จากการบริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การบ่มเพาะวิสาหกิจ และงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการร่วมรั บผิดชอบต่อสังคม
เสริมสร้างความร่วมมือ เผยแพร่ และขับเคลื่อนงานบริการทางวิชาการร่วมกับนักศึกษา และบุคลากร ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่อยอดเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการแก่
สังคมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของนโยบายการปฏิรู ป ประเทศที่รวดเร็ว และเห็ นผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒ นากาลั งคน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาสังคม ได้อย่างเป็น
ระบบและสร้ า งความน่ าเชื่อ ถือ ให้ กั บ สั งคมมากยิ่ง ขึ้น จึ งเห็ น ควรรวม “หน่ ว ยบริ การวิ ช าการแก่สั งคม”
“หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา” “คลินิกเทคโนโลยี” “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” และ“สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย”
จัดตั้งเป็น “สถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม” ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลาง ที่สามารถดาเนินตามพันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการที่สามารถรองรับต่อการการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป และรองรับการเป็น
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในหลักการ และร่วมกันตั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เสนอแนะให้มีการปรับเนื้อหา และโครงสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ได้ระบุไว้
2. เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทาแผนการบริหารงบประมาณ และแผนการดาเนินงาน ในการสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
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3. เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถใช้ร่วมกันได้ และเกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) ปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อ
หารือและระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๒
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินจัดทาปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 สาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับ
สถานประกอบการ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในหลักการ และร่วมกันตั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แต่ละคณะ วิทยาลัย หารือร่วมกันเรื่องการกาหนดปฏิทินการศึกษาของแต่ละหน่วย แล้ว
แจ้ งไปยั ง ส านั กส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยนทราบ เพื่ อปรับ แก้ป ฏิทิน การศึกษาให้ ส อดคล้ องกับทุ ก
หน่วยงาน ต่อไป
2. การจัดทาปฏิทินการศึกษา จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ในทุกมิติอย่างละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของนักศึกษา
มติที่ประชุม มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
เพื่อหารือและปรับแก้ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้ว
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง ในเดือนถัดไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 พิจารณาทบทวน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
ความเป็นมา
ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับคาสั่งเรียกให้ทาคาให้การ จากศาลปกครองสงขลา กรณีการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น
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เพื่อให้ทุกคณะ วิทยาลัย ได้ ทาความเข้าใจตรงกันในเรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ให้หน่วยงานพิจารณาและทาข้อตกลงกับบุคลากรในสังกัดเรื่องอัตราการเบิกจ่ ายค่าสอน
เกินภาระงานสอนตามที่คณะ วิทยาลัย กาหนดหรือไม่ หากเห็นชอบให้ดาเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งานสอนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศไว้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดาเนินการได้ หรือเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายจนกว่ามหาวิทยาลัยจะดาเนินการเรื่องคดีฟ้องร้อง
แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2462
และได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตาม
กระบวนการต่อไป ”
ในการนี้ จากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ น กรองระเบี ยบวาระการประชุ มผู้ บ ริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่าน
มานั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับ
การชะลอการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนเฉพาะรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง รวมถึงประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไขและให้ระบุข้อความเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้
“เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับคาสั่งเรียกให้ทาคาให้การ จากศาลปกครองสงขลา กรณีการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น
เพื่อให้ทุกคณะ วิทยาลัย ได้ทาความเข้าใจตรงกันในเรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ให้หน่วยงานพิจารณาและทาความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดเรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานสอน บุคลากรที่ประสงค์จะเบิกตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการเบิกได้ตามปกติ
ส่ ว นบุ ค ลากรที่ ป ระสงค์ จ ะเบิ ก จ่ า ยตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ให้ ช ะลอการเบิ ก จ่ า ยไว้ ก่ อ นจนกว่ า
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเรื่องคดีฟ้องร้องแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2462
และได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตาม
กระบวนการต่อไป ”
6.2 พิจารณาทบทวน เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
ความเป็นมา
ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ระเบียบ
วาระที่ 1.2 เรื่องผู้บริหารแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค
จันทร์ย่อง) ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
“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
ราชการแทนตามล าดั บ ให้ คณะ/วิท ยาลั ย จัด ทาบัน ทึกข้อ ความเรีย นนายกสภามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
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ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปในรู ป แบบเดี ย วกั น หน่ ว ยงานระดั บ กอง ในกรณี ที่
ผู้อานวยการกองไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เสนอมอบหมายให้รักษาราชการแทน โดยเสนอแต่งตั้ง
จากผู้อานวยการกองอื่น และมอบหน่วยงานระดับกองทุกหน่วยงานดาเนินการเสนอรายชื่อผู้อานวยการกองที่
จะมอบหมายให้รักษาราชการแทนตามลาดับ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา เพื่อมหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป”
ในการนี้ จากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ น กรองระเบี ยบวาระการประชุ มผู้ บ ริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่าน
มานั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแก้ไขและให้ระบุข้อความเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้
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
ราชการแทนตามล าดั บ ให้ คณะ/วิท ยาลั ย จัด ทาบัน ทึกข้อ ความเรีย นนายกสภามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปในรู ป แบบเดี ย วกั น หน่ ว ยงานระดั บ กอง ในกรณี ที่
ผู้อานวยการกองไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้ง หัวหน้างานหรือบุคลากรภายในหน่วยงาน รักษา
ราชการแทน โดยเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

