
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 2/2563 

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่ 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
7.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  อาจารย์ทรงนคร   การนา แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
20.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
24.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ แทน ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  อาจารย์สุดคนึง ณ ระนอง แทน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
31.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นายมงคล  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
34.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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35.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
38.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต    

นครศรีธรรมราช 
40.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
2.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  ตามที่ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ในนามส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งก าหนดการประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  และเนื่อง
ด้วยในวันดังกล่าวผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมจากเดิมเป็นวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 แทน  
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  

1.1.1 แจ้งทราบเรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
ตาม ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าว
แล้วเป็นจ านวนมาก และโรคติดเชื้อนี้ยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 ก.พ. 
เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ให้เพ่ิมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็น
โรคติดต่ออันตรายล าดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก.บ.ศป. นั้น 

จึงขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน แจ้งบุคลากร นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม
ระหว่างประเทศ โดยให้อ้างอิงหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

  ที่ประชุม รับทราบ  
 

1.1.2 ติดตามเรื่องงานวิจัยค้างส่ง 
มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) และ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมงานวิจัยที่ค้างส่ง

ทั้งหมด จัดส่งไปยังส านักงานนิติการ เพ่ือด าเนินการฟ้องร้องตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
  1.1.3 แจ้งทราบ เรื่องการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
  ให้คณะจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์พ่ีน้องระหว่างกัน 
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า  ทั้งนี้หากมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของแต่ละพ้ืนที่   ขอให้มีการเชิญผู้แทนจาก
สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย เพ่ือร่วมพูดคุยและบรรยายการจัดตั้งและการด าเนินงานของสมาคมศิษย์ มทร.ศรี
วิชัย ให้กับนักศึกษาทราบ  

  ที่ประชุม  รับทราบ  
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๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง)  ขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   1. เรื่อง เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างให้
แล้วเสร็จในไตรมาส 2   

 ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2  
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ให้เร่งด าเนินการและก าชับเรื่องการควบคุมงาน 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 2. เรื่อง การก่อหนี้ในระบบของบุคลากร  
 แจ้งผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลบุคลากร ก่อนการอนุมัติให้มีการ

ก่อหนี้ในระบบ  โดยให้ยึดหลักผู้ที่จะก่อหนี้ต้องมีเงินเหลือจ่ายในการด ารงชีพ 30% ของเงินเดือนทั้งหมด ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหามหาวิทยาลัยไม่สามารถตัดโอนยอดเงินส่งคืนให้เจ้าหนี้ได้เพียงพอ  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2563 
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือทราบและรับรองรายงานการประชุม   

  ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
 ในคราวประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 ที่ประชุมมอบให้คณะ/วิทยาลัย ทบทวนการก าหนดการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงปฏิทินการศึกษาให้มี
ความเหมาะสม นั้น 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอปฏิทิน
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาความเห็นชอบ  

1.1 ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2 ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
1.3 ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ร่วมกับสถานประกอบการ 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นควรมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการต่อไป 
   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการต่อไป  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  
 ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) 
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มูลนิธิคีนัน  แห่งเอเชีย และบริษัทเชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ได้มีการจัดตั้งโครงการศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET 
Hub Srivijaya) โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการโครงการฯ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิคีนัน แห่งเอเซีย และบริษัทเช
ฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มอบหมายให้กับคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด าเนินการโครงการศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET 
Hub Srivijaya) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้รวมกันเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร โดยน าหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู 
และพัฒนางานวิจัยทางด้านการศึกษา  
 ในระยะปีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑          
มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย โดยมีวิทยาลัยใน
เครือข่าย จ านวน ๕ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชวิทยาลัยเทคนิค
ตรัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ซึ่งทางโครงการฯได้มีการจัดอบรม Rollout of 
Mechatronic Awareness Training Workshop to OVEC Teachers ให้กับครูช่างของวิทยาลัยในเครือข่าย 
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 ในระยะปีที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทาง
ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) ได้มีการเพ่ิมวิทยาลัยในเครือข่ายอีก
จ านวน ๗ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิค
พังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคสิชล และวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ซึ่งทาง
โครงการฯ ได้มีการจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ STEM มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในรูปแบบ
สะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก่อนจะออกฝึกสอน และได้มีการจัด
ประชุมปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร Active Physics Module Safety เพ่ือบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตร
สาขาวิขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
 ในระยะปีที่ ๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มี
การจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ STEM ครั้งที่ ๒ มีการจัดประชุมปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร Active 
Physics Module Let Us Entertian You เพ่ือบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรสาขาวิขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลการใช้หลักสูตรอินเตอร์แอคทีฟแม็ธ ให้กับ
ครูคณิตศาสตร์ 
 ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) ได้ด าเนินโครงการฯทั้งหมด
ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน
เป็นอย่างดี และครูวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ ได้รับรางวัล    ด้าน
วิทยาศาสตร์มากมายทั้งระดับภาค ระดับประเทศ และระดับชาติ 
 ในการนี้  มู ลนิ ธิ คี นั น  แห่ ง เ อ เ ซี ย  ได้ มี ก า รต่ อสัญญา เ พ่ิ ม เติ ม  ในระหว่ า ง วั นที่  ๑                      
มกราคม 2563 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยทางศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพศรีวิชัย  (TVET Hub Srivijaya) มีการขยายเครือข่ายใหม่  ดั งนี้  วิทยาลัยเทคนิคทุ่ งสง 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม Active Physics Module Safety  
ในโครงการศูนย์การศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) ให้กับครูวิทยาศาสตร์ใน
วิทยาลัยเครือข่ายดังกล่าว เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
 ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย      
(TVET Hub Srivijaya) 
  ๑. วันและเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
 
 ข้อเสนอแนะภาพรวมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) 
  ๑. จากการสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่แนะว่าเป็นโครงการที่
ดีมากส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการเรียน ท าให้การเรียนด้านวิทยาศาสตร์มี
ความสนุก 
  ๒. จากการสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่แนะว่าควรเพ่ิมเวลาใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
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4.3 รายงานผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 5 เดือน    
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
 ตามที่ งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการก ากับติดตามภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต รุ่นส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบภาวะการมีงานท าบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย https://studentwork.rmutsv.ac.th  
 ในการนี้จึงขอรายงานสถานะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561  
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.พ. 2563) เพ่ือให้หน่วยงานก ากับติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตตลอดทั้ง
ปีการศึกษาและน าข้อมูลมาวิเคราะห์การบริหารหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.4 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน    
 การด าเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการ
ด าเนินการควบคุมภายในก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจมหาวิทยาลัย 
5 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจั ย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งคณะกรรมการฯได้ท าการการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจากการประเมินผลการควบคุมภายในสรุปได้
ว่ามีความเสี่ยงที่มีอยู่และก าหนดการปรับปรุงควบคุมภายใน ในแต่ละภารกิจมีจ านวน ดังนี้ 
 

ภารกิจมหาวิทยาลัย 
ความเสี่ยงท่ียัง

มีอยู ่
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

1. ด้านการจัดการศึกษา 4 ประเด็น 7 มาตรการ 
2. ด้านการวิจัย 3 ประเด็น 5 มาตรการ 
3. ด้านการบริการวิชาการ 4 ประเด็น 5 มาตรการ 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 ประเด็น 5 มาตรการ 
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 21 ประเด็น 42 มาตรการ 

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/ 2563 

 
 

หน้าที่ 8/20 
 

 

 ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) และใน
กระบวนการรายงานการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน (ปค.6) ผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะเห็นว่า
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยง 
  1.1 การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน (งานหอพัก) มีประสิทธิภาพไม่พียงพอการใช้ 

จ่ายเงินไม่คุ้มค่า 
  1.2 การจัดท าทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง หรือจัดท าแต่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนละไม่เป็นปัจจุบัน 
  1.3 การบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามนโยบายบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง หรือบันทึกไม่ถูกต้อง 
  1.4 การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับช าระค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าประกันความเสียหายหอพัก 
   ค่าน้ า ค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้อง 
  1.5 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา 
  1.6 การด าเนินการจัดหารายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่ และการบริการทรัพย์สินไม่เป็นไปตาม 
   ระเบียบ และประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  1.7 การบริหารสัญญาให้เช่าพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 
 2. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  2.1 ก าหนดระเบียบเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานหอพักให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่เป็นภาระต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ(ร่าง)
มาตรฐานหอพักนักศึกษาในสถาบันการศึกษาก าหนด ซึ่งมีข้อก าหนดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบคุณภาพ 6 หมวด 

  2.2 จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และน าสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

  2.3 ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จ าเป็น เช่น การรับสมัคร การจัด
นักศึกษาเข้าหอพัก การรับช าระค่าบ ารุงหอพัก และค่าประกันความเสียหายหอพัก 

  2.4 ทบทวนจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีการบริหารงานหอพักเพ่ือประโยชน์ในการ
ก ากับและติดตามให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  2.5 ก าชับและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางที่
ก าหนดในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  2.6 มอบผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

            จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย เพ่ือทราบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ต่อไป ดังรายละเอียดรายงานประกอบวาระการประชุมที่ 4.4  
  
 ที่ประชุม    รับทราบ   

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/ 2563 

 
 

หน้าที่ 9/20 
 

 

4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง จ านวน 4 ประเด็น และปัจจัยเสี่ยง จ านวน 8 ปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยงให้ลดลง 
และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 
และระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วความเสี่ยงเท่าเดิม และยังมีระดับความเสี่ยงสูงมาก 
จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
           2. ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วความเสี่ยงเท่าเดิม และยังมีระดับความเสี่ยงสูง จ านวน 
3 ปัจจัยเสี่ยง  
          3. ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วความเสี่ยงลดลง และมีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
          4. ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วความเสี่ยงลดลง และมีระดับความเสี่ยงน้อย จ านวน 
3 ปัจจัยเสี่ยง 
  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผน/
ผล 

ประเมินความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

ผลการ
ประเมิน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

1 การสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ 

1.ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ
ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้บรรลุเป้าหมาย 

แผน 4 4 (16) สูงมาก 
เท่าเดิม 

ผล 4 4 (16) สูงมาก 
2.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แผน 3 3 (9) สูง 
ลดลง 

ผล 2 2 (4) น้อย 
2 คุณภาพการจัดการศึกษา 1.การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ 
 

แผน 5 1 (5) สูง 
เท่าเดิม 

ผล 5 1 (5) สูง 

2.นักศึกษาออกกลางคันสูง แผน 3 3 (9) สูง 
เท่าเดิม 

ผล 3 3 (9) สูง 
3.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้
ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน 

แผน 2 3 (6)ปานกลาง 
ลดลง 

ผล 1 1 (1) น้อย 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผน/
ผล 

ประเมินความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

ผลการ
ประเมิน 

3 ความไม่โปร่งใสในการ
ด าเนินงานการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

1.มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ท างานและคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

แผน 1 4 (4) สูง 
เท่าเดิม 

ผล 1 4 (4) สูง 

4 งบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

1.นักศึกษาใหม่ลดลง แผน 3 3 (9) สูง 
ลดลง 

ผล 1 3 (3)ปานกลาง 
2.การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้
ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

แผน 2 4 (8) สูง 
ลดลง 

ผล 2 1 (2) น้อย 
 

            จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ต่อไป ดังรายละเอียดรายงานประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 
 
 ที่ประชุม  รับทราบ  ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความเสี่ยงและน าไปปรับใช้ 
 
4.6 รายงานการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics (Ranking Web of World  
 Universities)  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ความเป็นมา 
  เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เว็บไซต์ Webometrics (Ranking Web of World Universities) 
ได้จัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปรากฏว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อยู่ในอันดับที่ 66 จากทั้งหมด 183 หน่วยงาน และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยู่ในอันดับที่ 9 จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน 
  ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ขอรายงานอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics (Ranking Web of World 
Universities) เพ่ือโปรดทราบ  
   
  ที่ประชุมรับทราบ  ให้ทุกคณะเร่งด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมอบรอง
อธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) ร่วมกับ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท า
แนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งก ากับติดตามการปรับปรุงเว็บไซต์  
 
4.7 แจ้งทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การก าหนดตัวชี้วัด 
 และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือท าหน้าที่
วิเคราะห์ ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน การก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดและประเมินใหม่ให้เหมาะสม และให้
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สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ปรับปรุงสัดส่วนการประเมินของ
บุคลากรสายวิชาการใหม่โดยประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ ๘๐ และด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ร้อยละ ๒๐ โดยให้การก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินทั้งสองส่วนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้  กองบริหารงานบุคคล ได้ส ารวจความคิดเห็นการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการไปยังหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ และได้รวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นในคราวประชุมครั้งที ่
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการมีมติให้การประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรทุกต าแหน่ง ยังคงใช้วิธีการประเมินเดิมต่อไป และได้ประชุมพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานอีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีมติ
ให้ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานสายวิชาการ นอกนั้นให้คงเดิม ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้
ด าเนินการเสนอร่างประกาศฉบับดังกล่าวเพ่ือทราบต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ดัง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.8 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

 ตามที่ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในภาพรวมของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในภาพรวมของประเทศ  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 ทั้งนี้ส านักงบประมาณ ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของทุกหน่วยราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนฯ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ภาพรวม ร้อยละ 23 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 
รายจ่ายประจ า ร้อยละ 28 ร้อยละ 58 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 8 ร้อยละ 40 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 
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 ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของทุก
หน่วยเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการฯ ที่ส านักงบประมาณก าหนด ต่อไป ดังรายละเอียด
เอกสารประกอบวาระท่ี 4.8  
 
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.9 มาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ         
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แก่หน่วยงานต่าง และกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของทุก
หน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึงได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  

 กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบมาตรการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  
 
 มาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมบันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีแล้วนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขึ้น ดังนี้ 
  1) ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้ส าหรับ
กรณีดังนี้ 

1. กรณโีครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1  

(๑ ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม ๒๕62)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓1 มกราคม 2563   

1.2 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒  
(๑ มกราคม 2563 - ๓๑ มีนาคม  2563)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕63   

1.3 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓  
(๑ เมษายน 2563 - ๓๐ มิถุนายน  2563)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
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วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2563   
1.4 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔  

(๑ กรกฎาคม 2563 - ๓๐ กันยายน  2563)  และยังไม่ด าเนินการภายใน
วันที่  ๑๕ กันยายน 2563    

2. กรณีโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน  โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน 
(ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต ารา
เรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี  ๒๕63 มารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมี
เหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น  เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่ เพียงพอ           
ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น 

2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน           
วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
  
4.10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 1  
   ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)  
   ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
   ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ         
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แก่หน่วยงานต่าง และกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของทุก
หน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕62 - 31 ธันวาคม 2562)  ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.10 

 ข้อเสนอเพื่อทราบ 
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการ

ด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕62 - 31 ธันวาคม 
2562) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. โครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน  ส าหรับโครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  
ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2562 – 1 ธันวาคม ๒๕62)  หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2563  
ยังไม่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยฯจะด าเนินการดังนี้ 

1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ  
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2. โครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้น
โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต าราเรียน  โครงการ
ศูนย์ภาษา) 

1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.11 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36  
  “ตะวันออกเกมส์” และการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
   ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ความเป็นมา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” และส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 

 1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  จ านวน 12 ชนิดกีฬา 
 2. กิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย 
  -  การประกวดวงดนตรีสากล RMUT MUSIC AWARDS 2020  

-  การประกวด MISTER RMUT 2020 / MISS RMUT 2020 / MISS QUEE RMUT 2020    
   และ MISS CONGENIAITY QUEE RMUT 2020  

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อันดับที่ 6 โดยได้รับเหรียญรางวัล ในการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 
  -  เหรียญทอง    จ านวน  11  เหรียญ 
  -  เหรียญเงิน  จ านวน  12  เหรียญ 
  -  เหรียญทองแดง จ านวน  17  เหรียญ 
 2. ผลการเข้าร่วมการประกวด โดยนายธนธรณ์ ช่วยด า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวด  MISS CONGENIAITY 
QUEE RMUT 2020 
 
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทางวิชาการ 
 ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน   
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทาง
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 และได้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้ง
ที่ 184-1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 แล้วนั้น 
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  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 จึง
เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการ
เป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... รายละเอียดดังแนบ 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการ
จัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป   
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้  
  1. อัตราการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท กรณีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
หากน าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ไปแล้วนั้น จะต้องน าส่งไปยังวิทยาเขตอีกหรือไม่ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปว่า 
หากน าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของรายได้ท่ีเรียกเก็บไปแล้ว ไม่ต้องน าส่งค่าการจัดสรรค่าบริการวิชาการฯ 
ไปยังวิทยาเขตอีก  
  2. เสนอแนะให้มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ต้องผ่านการรับรองของผลกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจัดท าระเบียบฯ ที่รองรับเพ่ือเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและการ
จ่ายภาษี  
 
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ  มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) และ ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน 
ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริการทาง
วิชาการเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยจากการบริการทางวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. . . .  
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 เรื่อง การเก็บรักษา การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการ 
 ที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 และได้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 184-1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 แล้วนั้น 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563  
จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเก็บรักษา การก่อหนี้ผูกพัน และ
การเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. ....  
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเก็บรักษา การก่อหนี้ผูกพัน 
และการเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. .... 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป   
 
  มติที่ประชุม  มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) หารือร่วมกันกับคณะกรรมการยกร่าง  
เพื่อพิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเก็บรักษา การก่อ
หนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. ...  
อีกครั้ง  แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารฯ พิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป  
 
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ...  
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี)  
 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 หมวด
ที่ 3 การบริหารงานกิจการนักศึกษา ข้อ 10 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารด้านกิจการนักศึกษา จ าแนก
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ นั้น  
  ในปัจจุบัน การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาประจ าพ้ืนที่นครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่/พ้ืนที่ไสใหญ่) 
และพ้ืนที่ตรัง เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยนายกสโมสรนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัดอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างานและการจัดกิจกรรม  กองพัฒนานักศึกษา จึงขอยกเลิกคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
  1. อุปนายกองค์การนักศึกษาประจ าพื้นที่ทุ่งใหญ่ 
  2. อุปนายกองค์การนักศึกษาประจ าพื้นที่ไสใหญ่ 
  3. อุปนายกองค์การนักศึกษาประจ าพื้นที่ตรัง  

  ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้มีการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ และเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 5.3 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นควรมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการต่อไป 

 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินสะสมเหลือจ่ายขององค์การนักศึกษาประจ าวิทยาเขต หากมีการยกเลิก
องค์การนักศึกษาประจ าวิทยาเขตไปแล้วนั้น จะด าเนินการในส่วนนี้อย่างไร ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปว่า มอบรอง
อธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) พิจารณาสัดส่วนการคืนเงินและจัดสรรเงินดังกล่าวคืนไปยังคณะ  
  2. ตาม ร่างประกาศ ฯ ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 46 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 46 กรณี
ที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง พ้นจากต าแหน่ง ให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมต่ออธิการบดี เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน” ผู้เข้าร่วมประชุมจึงตั้งข้อสังเกตว่า กรรมการบริหาร
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องค์การนักศึกษา ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งนั้น เห็นควรให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเสนอ
ต่ออธิการบดี เพ่ือแต่งตั้งรักษาการแทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่  
  3. ตาม ร่างประกาศ ฯ ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 74 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 74 
รายได้ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ได้จาก” ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ควรระบุแหล่งที่มาของรายได้ ในประกาศให้ชัดเจน  
 
  มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี  (ผศ.กฤษณพงศ์  สังขวาสี)  ปรับแก้(ร่าง)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกฉบับท่ีผ่านมา 
แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป 
 
5.4 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทิน และ (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยถึงรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเงินรายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท า (ร่าง)
ปฏิทินและ (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือน าเสนอต่อ    
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  3. หากเห็นชอบตามข้อ 1 และข้อ 2 เห็นควรมอบกองนโยบายและแผน ด าเนินการต่อไป 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา  
ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 5.4 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. เสนอแนะให้ การจัดการศึกษา ภาคสมทบ ปรับลดค่าสมทบวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา จากท่ี
ก าหนดไว้ในร่าง เกณฑ์การจัดท างบประมาณ เป็นสมทบวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา เป็น 15% และให้น าเงิน 
5% ไปปรับเพ่ิมในรายงาน 3.6 รายการอ่ืนๆ  
  2. ตั้งข้อสังเกต เรื่องเงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งจาก
ข้อมูลและรายงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า องค์การสโมสรนักศึกษา มีเงินค้างสะสมอยู่ เป็นจ านวนมาก จึงขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดเงินสมทบกองทุนสโมสรนักศึกษา แล้วน าไปจัดสรรให้กับคณะ วิทยาลัย บริหาร
จัดการต่อไป   
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2. เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  มอบกองนโยบายและแผนปรับลดค่าสมทบวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา จากที่ก าหนดไว้ใน
ร่าง เกณฑ์การจัดท างบประมาณ เป็นสมทบวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา เป็น 15%  และให้น าเงิน 5%  
ไปปรับเพิ่มในรายงาน 3.6 รายการอ่ืนๆ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
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5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับเงิน  
 การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและการจัดงาน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น 
  กองคลัง จึงได้มีการปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ... เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ... 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นควรมอบกองคลัง ด าเนินการต่อไป 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบกองคลังด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังใน
ปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
  กองคลัง จึงได้มีการปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นควรมอบกองคลัง ด าเนินการต่อไป 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ศึกษาและท าความเข้าใจ แล้วน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว  
 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ มอบกองคลังน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
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5.7 พิจารณาแนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ข้อ 8 (6) ก าหนดให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในแต่ละปีการศึกษา นั้น  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และก าหนดการเกี่ยวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 

ล าดับ ก าหนดการ การด าเนินการ 
1 12 ก.พ. - 17 มี.ค. 2563 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  
2 มี.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ 
3 พ.ค. 2563 คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์พิจารณาผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ ์
4 มิ.ย. 2563 เสนอรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1. พิจารณาแนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และก าหนดการเกี่ยวกับการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นควรมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการต่อไป 
   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หารือร่วมกับ 
รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) เพื่อจัดท า ร่าง คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 แจ้งการเปิดระบบเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX  
 ส าหรับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ผู้ชี้แจง  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์) 
   

  มอบ รับทราบ มอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าหนังสือแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบ   
     
6.2 สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 – 2562  
 ผู้ชี้แจง    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
  ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าหนังสือติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ในการรายงานผล
การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 แจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้วนั้น บัดนี้ยังไม่มี
หน่วยงานใดชี้แจงหรือรายงานกลับมา จึงขอติดตามและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือติดตามอีกครั้ง โดยให้ระยะเวลา
ในการด าเนินการภายใน 30 วัน แล้วน ารายงานต่ออธิการบดีเพ่ือหาแนวทางด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หน่วย
ตรวจสอบภายในจะจัดท าหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงาน ทราบอีกครั้ง  
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  และในปี พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน มีก าหนดการเริ่มเข้าตรวจสอบภายในช่วงปลายเดือน
มีนาคม 2563 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงให้เป็นปัจจุบัน แล้วรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเข้าตรวจ  
 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา 14.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


