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รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/2563
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
20. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
21. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
22. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
24. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
25. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
26. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
28. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
29. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
30. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นายมงคล ลีนิน
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล

41. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานนิติการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคง
แพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่
ของประเทศไทยนั้น เพื่อให้การบริห ารกิจการมหาวิทยาลั ยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud
Meetings
เมื่อผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ ว
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร
ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและวิจัย ได้มีมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษาปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติให้เป็นแบบออนไลน์ นั้น
มอบหมายให้คณะ วิทยาลัย จัดเตรียมรูปแบบการสอนออนไลน์ และเร่งดาเนินการประสานไปยังผู้
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 การจัดเตรียมมาตรการด้านสาธารณสุข
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแนะให้ส่ว นราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
เร่งดาเนินการตามมาตรการและแนวทางการดาเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค
โรนา 2019
ในการนี้ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมมาตรการและแนวทางการดาเนินการเพื่อการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยมอบหมายรองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง และ ฝ่ าย
พัฒนานักศึกษาทุกคณะ หารือร่วมกัน เพื่อจัดทามาตรการและแนวทางการดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโ ชค จัน ทร์ ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่ อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามหนังสือที่ อว 0655/408 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กองคลังได้แจ้งหนังสือไปยังทุก
หน่วยงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น
จึงขอเน้น ย้าต่อที่ป ระชุมผู้ บริหารฯ อีกครั้ง หากหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะขอเบิก จ่าย
ค่าตอบแทนในการประชุม ขอให้หน่วยงานจัดทาคาขออนุมัติการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ระบุ
รายละเอียดช่องทางการประชุม จานวนผู้เข้าร่วมประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ให้ชัดเจน และในส่วนของ
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ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ขอให้หน่วยงานแนบเอกสาร
ประกอบในการขอเบิก ดังนี้
1. สาเนาหนังสือเชิญประชุม
2. เอกสารยืนยันการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ช่องทางการจ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม (e-banking)
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 รองอธิ การบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น ) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เน้นย้้า ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
เนื่ อ งด้ ว ย ที่ ผ่ า นมาพบว่ า บางหน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ โดยที่ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการได้พ้นจากวาระไปแล้ว จึงทาให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงาน และการเบิกจ่าย นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการและบริหารงานของหน่วยงาน ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเน้น
ย้าให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆอย่างละเอียด และให้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.3 รองอธิ การบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เร่งด้า เนินการพิจารณาเรื่องสอบสวน
สืบสวนข้อเท็จจริง
ด้วยปัจจุบันยังคงมีเรื่องพิจารณา สอบสวน สืบสวนข้อเท็จจริง ยังไม่แล้วเสร็จเป็นจานวนมาก
จึงขอให้คณะกรรมการสอบสวน และ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ทุกท่าน เร่งดาเนินการพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2563
ตามที่ ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการที่
ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนการรับรอง
(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร ฯ ไปยังทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้รวบรวมการแบบตอบรับการรับรอง (ร่าง) รายงาน
การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2563 และดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2563
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งที่ 3/2563 หน้า 12

~๕~
ข้อ 2 ยกเลิกข้อความในวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ เรื่อง การผ่อนผัน ช้าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563
ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกตว่า เพื่อให้การด้าเนินงานการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และไม่ ขัด ต่ อ ระเบีย บกรมบั ญ ชีก ลาง เห็น ควรให้ ย กเลิ กข้ อความ เรื่ อง มหาวิ ทยาลัย จะเป็น ผู้ช้ า ระค่ า
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถด้าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่า ยดังกล่าวได้ และให้
ใช้ข้อความดังนี้
“ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีนักศึกษาไม่สามารถช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ้านวนได้
ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงขอหารือต่อที่ประชุม ว่า การช้าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 เสนอแนะให้มีการผ่อนผันช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้มีการ
แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ แต่ไม่เกิน 4 งวด ต่อภาคการศึกษา ”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาการผ่อนช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
ความเป็นมา
ตามมติผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และแก้ไขมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง
การผ่อนผั นชาระค่าธรรมเนีย มการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
ผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19) กรณีนักศึกษา
ไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวนได้ ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เสนอแนะให้มีการผ่อนผันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ แต่ไม่เกิน ๔ งวด ต่อภาค
การศึกษา
ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบในเล่มระเบียบวาระการประชุม
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ให้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
ยื่นคาร้องขอไปยังคณะเพื่อดาเนินการ ซึ่งได้มอบอานาจให้คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัยไปแล้ว
2. รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม เรื่อง การนาส่งเงินไปยัง
มหาวิทยาลัย ให้คณะ วิทยาลัย ตัดจ่ายการนาส่งค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละครั้ง ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบอัตราการผ่อนช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
มอบ รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการกองคลัง ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การรับเงิน การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน้าส่งเงินรายได้โครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ความเป็นมา
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ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
พ.ศ. 2563 ได้เริ่มมีผลบังคบใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 และเมื่อคราวการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมได้นาเสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับเงิน การก่อหนี้ผูกพัน การเบิ กจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่ง
เงินรายได้ โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งมติที่ประชุมให้ดาเนินการปรับแก้ไข
โดยให้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางวิชาการ และนาเสนอ
วาระที่ประชุมผู้บริหารอีกครั้งนั้น
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับเงิน การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รั กษาเงิน และการน าส่ ง เงิ น รายได้โ ครงการบริ การทางวิ ช าการที่ก่อ ให้ เกิด รายได้ ของหน่ ว ยงาน พ.ศ. ....
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับเงิน
การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน้าส่งเงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. ....
มอบ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน แจ้งรายละเอียดให้ทุกหน่วยงานทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
(1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกากับคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่
สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ การดาเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด
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ในการนี้งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จานวน 84 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี จานวน
78 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 6 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน รายคณะ ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน (1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.92 3.69
3.59 3.46 3.38
3.22 3.16 3.12
2.95 2.83 2.81 2.80 2.76

2.36 2.29

หมายเหตุ : รายละเอียดผลการประเมินรายหลักสูตร ดังเอกสารแนบ
เกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพระดับคณะ
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
3.51 – 4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2563
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
(1 กรกฎาคม 2562 – 31 มี น าคม 2563) สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://is.gd/4AM7Jq
ที่ประชุม รับทราบ
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4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
(1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกากับคุณภาพระดับคณะตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สอดคล้องการดาเนินการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
และประกาศมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2562 โดยดาเนินการตาม 5 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ รวมจานวนทั้งสิ้น 19 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในการนี้งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เป็นภาพรวมและรายด้าน
ดังนี้

1. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาพรวมระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (19 ตัวบ่งชี)้
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน (1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)
19 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+มหาวิทยาลัย)
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.29 4.22
3.93 3.77 3.67 3.63
3.50 3.46 3.38 3.36 3.19
2.94 2.84 2.76 2.71

~๙~

2. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาพรวมระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (13 ตัวบ่งชี้)
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน (1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)
13 ตัวบ่งชี้ (สกอ.) ประกอบการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.54 4.39
4.16 4.14 3.92 3.90
3.73 3.68 3.64 3.61 3.59 3.47
3.39 3.19 3.15

3. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผเู้ รียน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.20 3.98
3.82 3.61
3.50 3.42 3.39 3.31
3.16 2.95 2.88
2.86 2.67
2.44

2.03

~ ๑๐ ~

4. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5.00
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.62

4.30 4.17 4.14

3.69 3.52
3.35 3.34 3.33 3.30

2.84 2.63

2.27

1.95

5. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.50

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1.50 1.50

1.00

~ ๑๑ ~

6. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.68 4.50

4.00 4.00 4.00
2.50 2.50 2.50
1.50

1.00

7. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.63 4.37 4.37 4.36
4.19

3.82 3.68
3.46 3.42 3.34 3.27 3.22

หมายเหตุ : รายละเอียดผลการประเมินรายคณะ ดังเอกสารแนบ

2.82

2.33 2.16

~ ๑๒ ~

เกณฑ์คุณภาพระดับคณะ
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้
3.51 – 4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2563 เพื่อ
โปรดทราบรายงานผลการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1
กรกฎาคม 2562 – 31 มี น าคม 2563)
สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://is.gd/K0JRoM
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
(1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกากับคุณภาพมหาวิทยาลัยตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สอดคล้องการดาเนินการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2562 โดยดาเนินการตาม 5 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ รวมจานวนทั้งสิ้น 19 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
ในการนี้งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เป็นภาพรวมและราย
ด้าน ดังนี้

~ ๑๓ ~

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. อ้างอิงระบบที่ http://ir.rmutsv.ac.th/iqa/is
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสูก่ ารนาไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผูส้ อนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.4 จานวนผลงานวิจัย สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 3.2 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.2 จานวนนวัตกรรมที่นาไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีบรรลุเป้าหมาย
เฉลี่ย 19 ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี้ (สกอ. เดิม)

เป้าหมาย
3.74
3.40
2.75
2.50
5.00
5.00
3.75

คะแนนผลการ
ด้าเนินงาน
2.90
3.09
3.02
2.92
4.00
4.00
2.50

3.75
4.58
5.00
4.30
4.00
5.00
เป้าหมาย
4.00
5.00
3.00
4.17
5.00
3.33
4.21
5.00
4.25
4.00
3.57
4.08
4.25

0.79
3.68
5.00
1.96
2.74
5.00
คะแนนผลการ
ด้าเนินงาน
4.00
3.00
5.00
1.50
3.00
0.00
4.13
4.00
3.44
5.00
4.08
3.29
3.47

~ ๑๔ ~

เกณฑ์คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้
3.51 – 4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2563 เพื่อ
โปรดทราบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1
กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/pKJKOu
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้ว ยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการพัฒ นาและดาเนินการจัดทาระบบประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อเป็นระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ตลอดจนการประเมินผล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายใน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 อันประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ มาตรฐานที่ 2 พันธ
กิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสายสนับสนุนที่รับ
การประเมินจานวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สานักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบี ย น 3) สถาบั น ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 4) สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา 5)
ส านั กงานวิทยาเขตตรั ง 6) ส านั กงานวิทยาเขตนครศรีธ รรมราช 7) ส านั กศิ ล ปวั ฒ นธรรมศรีวิชัย และ 8)
สานักงานอธิการบดี นั้น
ในการนี้งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้

~ ๑๕ ~

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
อ้างอิงระบบทีh่ ttp://ir.rmutsv.ac.th/qais/support

หน่วยงาน

1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
6. สานักงานวิทยาเขตตรัง
7. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
8. สานักงานอธิการบดี
เฉลี่ย

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
หน่วยงานสาย
สนับสนุนตาม
เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย
ก้าหนด

มาตรฐานที่ 2
พันธกิจของ
หน่วยงานสาย
สนับสนุนเพื่อ
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

เฉลี่ย

3.94
2.44
3.86
1.29
3.00
3.44
3.67
1.43
2.89

3.50
2.00
2.00
0.00
1.00
5.00
5.00
3.33
3.80

3.72
2.22
2.93
0.65
2.00
4.22
4.33
2.38
3.34

เกณฑ์คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้
3.51 – 4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2563 เพื่อ
โปรดทราบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 รอบ 9
เดื อน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มี น าคม 2563)
สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://is.gd/6BahkR
ที่ประชุม รับทราบ

~ ๑๖ ~
4.6 รายงานผลการติดตามการด้าเนินงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
งบแผ่นดินและเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 - 2561
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานในการดูแล ส่งเสริม
และติดตามการดาเนินงานด้านการวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น
ในการนี้ จึ ง ขอเสนอรายงานผลการติ ดตามการด าเนิน การงานวิจั ยของนัก วิจั ย มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบแผ่นดินและเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 - 2561 ใน “ระบบ
สารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ และสามารถตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/8SSe7T
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
1. ในกรณีที่นั กวิจั ยได้ จั ดส่ งเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยังค้างส่ งหลั กฐานการจ่ าย เห็ นควรให้ นั กวิจั ย
ดาเนินการจัดส่งหลักฐานการจ่ายหรือคืนเงินเป็นเงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด และใน
กรณีทนี่ ักวิจัยยังไม่ได้จัดส่งเล่มและยังไม่ได้ส่งหลักฐานการจ่าย ให้ดาเนินการเรียกคืนเงิน
2. เห็นควรมอบกองคลัง และสถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดแนวปฏิบัติ ระยะเวลาในการส่งหลักฐาน
การจ่าย เพื่อดาเนินการต่อไป
3. เสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทาสรุปผลการค้างส่งงานวิจัยและเพิ่มเติมการติดตามการ
จัดส่งผลผลิตค้างส่งของนักวิจัยให้ครบถ้วน
4. ให้ทุกหน่วยแจ้งไปยังนักวิจัยที่ค้างส่ง เร่งดาเนินการและเคลียร์เอกสารให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานผลการติดตามการด้าเนินงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
งบแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ 2562
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานในการดูแล ส่งเสริม
และติดตามการดาเนินงานด้านการวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น
ในการนี้ จึ ง ขอเสนอรายงานผลการติ ดตามการด าเนิน การงานวิจั ยของนัก วิจั ย มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบแผ่นดินและเงินรายได้ 2562 ใน “ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) รายละเอียดดังเอกสารแนบ และ
สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/59MlDy
ที่ประชุม รับทราบ

~ ๑๗ ~
4.8 รายงานผลการด้าเนินงานและรายงานทางการเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ประจ้าปี
งบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นาเสนอวาระการประชุม เรื่อง “รายงานผลการดาเนินงานและ
รายงานทางการเงิน กองทุน ส่ งเสริมและพัฒ นางานวิจัยหน่ว ยงาน ปีงบประมาณ ๒๕62 (ตุลาคม ๒๕61–
กั น ยายน ๒๕62) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานวิ จั ย แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 15.6 ควบคุมติดตามผลการดาเนินงานของกองทุน เพื่อรายงานที่ประชุมสภาหรือที่
ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น
ในการนี้ จึ ง ขอเสนอรายงานผลการติ ดตามการด าเนิน การงานวิจั ยของนัก วิจั ย มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบแผ่นดินและเงินรายได้ 2562 ใน “ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) รายละเอียดดังเอกสารแนบ และ
สามารถตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/f8zHqj
ที่ประชุม รับทราบ
4.9 สรุปผลการด้าเนินงานหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาการให้
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เดียวกันในการ
ดาเนินการวิจัยเฉพาะด้านใดด้านใดด้านหนึ่ง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ้น นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ จึงขอ “สรุปผลการดาเนินงานหน่วยวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหารรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ และสามารถตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ที่ และสามารถ
ตรวจสอบรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/1bYcwP
ที่ประชุม รับทราบ
4.10 รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น

~ ๑๘ ~
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้ น ไตรมาส 3 (1 ตุ ล าคม 2562 31 มีน าคม 2563) ข้อ มูล จากระบบติด ตามผลการปฏิ บัติ งานประจ าปี ณ วัน ที่ 12 พฤษภาคม ๒๕63
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการดาเนินงาน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) และให้
เป็นไปตามมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สาหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2. สาหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สาหรับกรณีดังนี้
1. กรณีโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส ๒
(๑ ตุลาคม 2562 - ๓๑ มีนาคม 2563) และยังไม่ดาเนินการภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕63
2. กรณีโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน
ที่ประชุม รับทราบ
4.11 ขอแจ้งเลื่อนก้าหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ซึ่งกาหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 – 13
กุมภาพัน ธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวั ดสงขลา และเนื่ องจากส ถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 หรื อ โรคโควิ ด -19 ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย นั้ น
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2563 ผ่านระบบ VDO Conference-ZOOM Cloud Meetings จึงมีมติให้เลื่อนการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ออกไปก่อน
ที่ประชุม รับทราบ
4.12 ขอแจ้งเลื่อนก้าหนดการจัดโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT) ครั้งที่ 22
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานิสิตนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้นา และส่งเสริมทางด้านวิชาการนิสิตนักศึกษาให้ทัน

~ ๑๙ ~
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคของโลกที่ไร้พรมแดน ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
ได้กาหนดจัดรูปแบบในลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา จะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มี โอกาสทางาน
ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์ในทางด้านวัฒนธรรมของตนเองให้เพื่อนต่างชาติได้เข้าใจและสามารถสร้าง
วัฒ นธรรมในการใช้ วิ ถี ชีวิ ต ท่ า มกลางความหลากหลายของคนในภู มิ ภ าคนี้ ใ ห้ มี ค วามเข้ าใจในวิ ถีชี วิ ต ของ
เพื่ อ นบ้ า นและอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข โดยก าหนดให้ มี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นด้ า นกี ฬ า
ศิลปวัฒนธรรมและการสัมมนาวิชาการของผู้นานิสิตนักศึกษา ภายใต้ชื่อว่า “โครงการ IMT-GT VARSITY
CARNIVAL”
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. Universiti Utara Malaysia ได้ดาเนินการจัด
ประชุม Virtual Special IMT-GT Varsity Council Coordination Meeting ผ่านระบบออนไลน์ (Webex)
สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 หรื อ โรค
โควิด - 19 ของโลกยังไม่คลี่คลาย นั้น ที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนกาหนดการจัดกิจกรรม IMT-GT VARSITY
CARNIVAL ครั้งที่ 22 ในปี 2563 เป็นกาหนดจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในปี 2564
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
และหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ้าปีการศึกษา 2562
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาพร้อมจัด ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้ จั ด ให้ มี การ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี นั้น
ในการนี้ ปีการศึกษา 2562 เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อัน
ส่งผลต่อ กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ สานั กงาน
อธิการบดี จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานสายสนับสนุน ประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อให้หน่วยงานนาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาประกาศแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1) พิจารณาเห็นชอบประกาศแนวทางปฏิบัติใ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ
เพื่อส่งเสริมตามมาตรการป้องกันโควิด-19

~ ๒๐ ~

2) พิจารณาเห็นชอบมอบให้งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดีเผยแพร่ประกาศฯ และ
กากับติดตามหน่วยงานแต่ละระดับให้ดาเนินการตามประกาศฯ
มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติ ใ นการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานสาย
สนับสนุน ประจ้าปีการศึกษา 2562
มอบงานประกันคุณภาพ ด้าเนินการเผยแพร่ประกาศฯ และก้ากับติดตามหน่วยงานแต่ละระดับ ต่อไป
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกระเบียบ
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดาเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อย มีป ระสิทธิภ าพ และสามารถดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน นั้น
ในการนี้ กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
ยกเลิกระเบียบ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
ยกเลิกระเบียบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะให้ระบุการยกเลิก ระเบียบมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้ว ยการจั ดตั้ง กองทุน สนั บ สนุ น กิ จ กรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2569 และ ระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 ไว้ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนจัดหาและจัดการรายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน พ.ศ. .... เนื่องด้วยมีรายละเอียด เนื้อหา และวัตถุประสงค์เดียวกัน จึงมีความสะดวกในการ
ดาเนินงานมากกว่า
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
ยกเลิกระเบียบ
มอบรั กษาราชการแทน ผู้อ้านวยการกองคลัง น้าการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2569 และ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระบุไว้ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนจัดหา
และจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. ....

~ ๒๑ ~
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
จัดหาและจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดาเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อย มีป ระสิทธิภ าพ และสามารถดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน นั้น
ในการนี้ กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่ าด้ว ย
กองทุนจัดหาและจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
จัดหาและจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
จัดหาและจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. .... โดยให้น้าความการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2569 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและ
บุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระบุไว้ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
กองทุนจัดหาและจัดการรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. ....
มอบ รั กษาราชการแทน ผู้อ้านวยการกองคลัง ด้า เนิน การปรั บแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมผู้บริหารฯ เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย แล้วน้าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนฝึก
ทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดาเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อย มีป ระสิทธิภ าพ และสามารถดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน นั้น
ในการนี้ กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้ว ย
กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ฝึ ก ทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ พ.ศ. ....
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เสนอแนะให้มีการจ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( E - banking)
2. ให้ปรับแก้รายละเอียดในข้อ 12 ผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....
มอบ รั กษาราชการแทน ผู้อ้านวยการกองคลัง ด้า เนิน การปรั บแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมผู้บริหารฯ เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย แล้วน้าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป
5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดาเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อย มีป ระสิทธิภ าพ และสามารถดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน นั้น
ในการนี้ กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการ
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนหัว หน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การจัดตั้งหัวหน้างาน ให้หน่วยงานพิจารณารายละเอียดและภาระงานบุคคลที่จะแต่งตั้ง และ เห็น
ควรให้กองบริหารงานบุคคล กาหนดแนวทาง คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งหัวหน้างาน ให้ชัดเจน
2. การกาหนดคานิยามของ “งาน” ควรเปิดกว้างไว้ให้อ้างอิงคาอธิบายตามประกาศมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องระบุวันที่

~ ๒๓ ~
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. ....
มอบ รั กษาราชการแทน ผู้อ้านวยการกองคลัง ด้า เนิน การปรั บแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมผู้บริหารฯ เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย แล้วน้าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป
5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 และถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
นั้น แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลง อาจไม่เพียงพอใน
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในการนี้ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ มหาวิทยาลั ย จึงได้แก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2563 ดังร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ....
มอบ รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการกองคลังด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.7 พิจารณาเลื่อนก้าหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
เพื่ อ ท าการคั ด เลื อ กตั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย รวมถึงรายการแข่งขันอื่น ๆ นั้น
และเนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019
หรือโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย นั้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
หรื อโรคโควิด-19 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) เรื่ อง การ
ปฏิบั ติการ ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
หรือโรคโควิด-19 และ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 5) เรื่ อง การ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดาเนินการ
โดย งดกิจกรรมของหน่วยงานได้แก่กิจกรรมที่ไม่เป็นจาเป็นเร่งด่วน กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก กิจกรรมที่มี

~ ๒๔ ~
การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่มีชาวต่างชาติจ ากหลากหลายประเทศเข้าร่วม หรือกิจกรรมอื่นที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เป็นต้น
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เลื่ อนกาหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ 13
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการเลื่อนก้าหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ. 2564
5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2557 นั้น โดยเป็นการ
สมควรปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ....
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
จัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
จัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ....
มอบ ผู้อ้านวยการส้า นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น้าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการฯ เพื่อ
พิจารณาและด้าเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม
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