
 
 

 
รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ครั้งที่ 11/2563  
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                 (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                            
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
12.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแคล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
21.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารากูร แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
25.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
29.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
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32.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
36.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
37.  นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต     

นครศรีธรรมราช 
38.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 (เลขานุการที่ประชุมฯ) 
 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
2.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
4.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวเกศินี  ใหมคง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย นั้น  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพ่ือให้การบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings  
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย จ านวน 5 ราย 

  1. ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 192-9/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีมติพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
บุคคลเ พ่ือด ารงต าแหน่ งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  แต่ งตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  

  2. ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
17(10) มาตรา 34 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  193-10/2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  
พุทธกาล ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  

  3. ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 193-10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายภานุมาศ สุยบางด า 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 

  4. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1611/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดี ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายสถาพร 
ขุนเพชร  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 
ธันวาคม 2563     

  5 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอ านาจ
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ตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2550 และข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่  194 -11/2563 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563  

  ที่ประชุม  รับทราบ   
 

1.1.2. แจ้งทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่
และมีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพ่ิมมากขึ้น  จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีมีนโยบายงดการเรียน
การสอน แต่ขอให้ทุกหน่วยงานเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและเพ่ิมการคัดกรองที่เข้มงวดในทุกพ้ืนที่  ต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกพ้ืนที่ปรับรูปแบบการสอน โดยเน้นการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสาน และปรับวิธีการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์  ส่วนการเดินทางไปราชการ ให้งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่รัฐบาลประกาศบัญชีรายชื่อ
จังหวัดที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องขออนุญาตต่ออธิการบดี  

  ที่ประชุม  รับทราบ    
 

1.1.3 การสื่อสารในองค์กร 
  การสื่อสารในองค์กร เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
ผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร
ในทางบวก ซึ่งที่ผ่านมานั้น การประชาสัมพันธ์ การชี้แจงข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง จึงท าให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานมีการจัดประชุมอาจารย์ บุคลากร ในสังกัด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือ
เป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลต่างๆไปยังอาจารย์ บุคลากร ในสังกัดทราบและ
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน   

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงาน  
  ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการที่เคยแต่งตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
ที่ได้มีการแต่งตั้งโดยชื่อบุคคล หรือโดยต าแหน่ง ให้ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

  ที่ประชุม รับทราบ  
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หน้าที่ ๕/13 
 

 
1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
  1. เรื่องการติดตามการใช้กระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 – 2563  
    จากที่ได้มีการติดตามการใช้งานกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 - 
2563 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการใช้งานไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือน
มกราคม มีการใช้งานกระแสไฟฟ้าค่อยข้างน้อย และจะมีการใช้งานสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2563 การใช้งานยังคงอยู่ในระนาบเดียวกันกับปีงบประมาณ 2560  

   ที่ประชุม รับทราบ 

  2. เรื่อง รายได้ค้างรับปีงบประมาณ 2563 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563  
   เนื่องจากได้ท าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบางหน่วยเบิกจ่ายยังไม่ได้จัดท างบประมาณ
รายได้ค้างรับ ปีงบประมาณ 2563 จึงขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายของท่านโดยด่วน  
   และค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 ของนักศึกษาค้างจ่าย เนื่องด้วยวันสุดท้ายของการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 คือ ก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษา 1/2563 และ
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว  จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังค้างจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  และแจ้งรายชื่อให้หน่วยงานทราบ เพ่ือติดตามและประสานไปยัง
นักศึกษาให้เร่งด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยด่วน   

   ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 10/2563 
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 10/2563 
  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 11/2563 
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  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.2 รายงานผลการติดตามการสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเรื่องการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งมีการจัดอันดับในช่วงเดือนมกราคม 2564 นั้น  
  การสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar ของบุคลากรสายวิชาการเป็นมาตรการที่ก าหนดเป็น
เป้าหมายหนึ่งในการเพ่ิมโอกาสให้อันดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ส่งบันทึกข้อความเรื่อง
ขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงคณะ วิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรสายวิชาการได้สร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงสรุปข้อมูลได้ดังตาราง 
  

ล ำดับ คณะ พ้ืนที่ 
จ ำนวนอำจำรย ์

ทั้งหมด** 

จ ำนวนอำจำรย ์
ที่มีโพรไฟล์ใน

เว็บไซต์ Google 
Scholar* 

คิดเป็นร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลย ี

สงขลา 42 9 21 

2 คณะบริหารธรุกิจ สงขลา 56 7 13 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สงขลา 109 53 49 
4 คณะศลิปศาสตร ์ สงขลา 88 39 44 
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ สงขลา 40 5 13 
6 วิทยาลัยรตัภูม ิ รัตภมู ิ 33 13 39 
7 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง 
ตรัง 63 8 13 

8 วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

ตรัง 35 20 57 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตรัง 26 12 46 

10 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ ทุ่งใหญ ่ 35 0 0 
11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ทุ่งใหญ ่ 19 1 5 
12 คณะเกษตรศาสตร ์ ทุ่งใหญ/่

ไสใหญ ่
55 0 0 

13 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ทุ่งใหญ/่
ไสใหญ ่

95 4 4 

16 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไสใหญ ่ 59 17 29 
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ล ำดับ คณะ พ้ืนที่ 
จ ำนวนอำจำรย ์

ทั้งหมด** 

จ ำนวนอำจำรย ์
ที่มีโพรไฟล์ใน

เว็บไซต์ Google 
Scholar* 

คิดเป็นร้อยละ 

17 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

ขนอม 47 23 49 

รวม 802 211 26 
 
หมายเหตุ 
 * ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ค้นหาข้อมูลด้วยโดเมนมหาวิทยาลัย)  
 ** จ านวนอาจารย์ทั้งหมดอ้างอิงจากระบบบัญช ี3 มิติ 
 
 ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการติดตามการสร้าง 
โพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar เพื่อโปรดทราบ 

 ที่ประชุม  รับทรำบ  
 

4.3 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ งบลงทุน 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ งบลงทุน (เบื้องต้น) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถก่อ
หนี้ผูกพัน และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล มหาวิทยาลัย ได้เร่งรัดให้แต่ละ
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงาน
ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.4 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือใช้ในการเร่งรัด
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                
และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง
รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส  เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. การก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมวดรายจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เป้าหมาย 
(มติ ครม.) 

เป้าหมาย 
(ตามแผน 

สงป.) 

เป้าหมาย 
(มติ ครม.) 

เป้าหมาย 
(ตามแผน 

สงป.) 

เป้าหมาย 
(มติ ครม.) 

เป้าหมาย 
(ตามแผน 

สงป.) 

เป้าหมาย 
(มติ ครม.) 

เป้าหมาย 
(ตามแผน 

สงป.) 

ภาพรวม 32 20.35 55 43.45 77 69.36 100 100 

รายจ่ายประจ า 36 23.47 57 47.08 80 72.75 100 100 

รายจ่ายลงทุน 20 8.16 45 29.26 65 56.13 100 100 

2.  การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564  (Front Load)  

2.1 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 

         2.2 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยรับงบประมาณ  
2.3  ระยะเวลาด าเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1) 
2.4 วิธีด าเนินงาน  หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ ในไตรมาส 1                 
ของปีงบประมาณ 2564 ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                   
โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรอง
เป็นล าดับแรก ทั้งนี้การจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข                   
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นส าคัญ 
 โดยส านักงบประมาณ  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแก่หน่วยรับงบประมาณ เกี่ยวกับหมวด
รายจ่ายงบลงทุน ภายใต้มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้ 

- กรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่ าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
ให้ด าเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 และผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2   

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ     

  ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ เกี่ยวกับมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564  ตามมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางการด าเนินงานของส านักงบประมาณ เพื่อใช้ในการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของทุกหน่วยเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น 
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม       
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) มอบกองคลังเร่งรัด ก ากับติดตามการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยเบิกจ่ายทุกไตรมาส  
 
  ที่ประชุม    รับทราบ 
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4.5 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันครู ครั้งที่ 10 “ครูยุคดิจิทัล New normal” 

 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ด าเนินการจัดโครงการวันครู ครั้งที่ 10 “ครูยุคดิจิทัล New normal” ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2564 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้  
  - พิธีสวดค าฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ท านองสรภัญญะ 
  - มอบโล่ครูดีเด่น จ านวน 13 ท่าน  
  - มอบโล่ครูพี่เลี้ยงดีเด่น (สถานศึกษาเครือข่าย) จ านวน 3 ท่าน  
  - มอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรผู้มีคุณูปการด้านอาชีวศึกษา จ านวน 1 ท่าน  
  - มอบเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การประกวดผลงานเขียนเรียงความ จ านวน 5 ผลงาน 
  - มอบเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทสื่อการสอน 
จ านวน 5 ผลงาน 
  - พิธีประดับอินทรธนูแก่ครูใหม่ 
  - พิธีขอขมาและแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสนอกประจ าการ 
  - บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูยุคดิจิทัล New normal” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษา
สัตย์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  - และการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ครูพ่ีเลี้ยงดีเด่นและผู้มีคุณูปการด้านการอาชีวศึกษา 
ผลงานการประกวดเรียงความ และผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทสื่อสาร เป็นต้น 
  ในการนี้ คณะฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดโครงการวันครู ครั้งที่ 10 “ครูยุคดิจิทัล New 
normal” ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม       
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  จึงมอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ปรับลดกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข                   
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

    ที่ประชุม    รับทราบ 
 
4.6 ชี้แจงการบริหารงานและการใช้จ่ายงบอุดหนุนส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
 

 ตามที่ได้มีกลุ่มพนักงานมหาวทิยาลัย ในหลายมหาวิทยาลัยไดอ้อกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง                    
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนในอัตรา ๑.๕ และ ๑.๗ ของเงินเดือนข้าราชการ 
ตามที่ส านักงบประมาณได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งตามหลักการแล้วการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นการจัดสรรที่รวมค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
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และสิทธิประโยชน์สวัสดิการเกื้อกูลต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ในการนี้เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักการการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
สื่อสารให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจในหลักการบริหารเงินอุดหนุนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรใีนคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้าง
พิเศษที่มีวาระการจ้างก าหนดไว้ชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ โดยให้มีการสร้างระบบจัดสรร
งบประมาณ เงินเดือน และสวัสดิการ และเห็นชอบในหลักการในเรื่องการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ โดยให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถด าเนินการตามแนวทางมติมติคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง๒๐ แห่ง คือการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการทั้งสายผู้สอนและ
สายสนับสนุน ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างกรณี
ทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการและต าแหน่งที่ว่างโดยเหตุอื่น กรณีต าแหน่งเพ่ิมใหม่ และต าแหน่ ง
นักเรียนทุน ในหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป ในอัตราแรกบรรจุและบวกเพิ่มอีกรอ้ยละ ๗๐ (๑.๗) ของอัตราแรก
บรรจุส าหรับสายผู้สอน และในอัตราแรกบรรจุบวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๕๐ (๑.๕) ของอัตราแรกบรรจุส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวก าหนดจ านวนบุคคลที่จะจ้าง และอัตราค่าจ้าง
ได้ตามเหตุผลความจ าเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นมีเจตนารมณ์ให้ในสถาบันอุดมศึกษางดบรรจุ
ข้าราชการใหม่แต่ให้มีการจ้างลูกจ้างซึ่งต่อมาเรียกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่
เกษียณอายุ และอัตราว่างระหว่างปี โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดจ านวน
บุคคลที่จะจ้าง อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรจากส านักงบประมาณ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้งบอุดหนุน 
ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกปี โดยหลักการใช้จ่ายงบอุดหนุนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังคือ ให้ใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวภายในหนึ่งปีงบประมาณ เว้นแต่มีโครงการผูกพันซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสามารถใช้จ่ายได้
ต่อไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งกรณีของงบอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการ จึงไม่ใช่โครงการที่จะสามารถใช้จ่ายได้สองปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบอุดหนุนในปีใดแล้วมีเงินเหลือจ่ายจะต้องน าส่งคลัง
เพื่อกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยได้บริหารเงิน
งบอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ประกอบด้วยการก าหนด
จ านวนอัตราที่จะจ้างเมื่อได้รับงบประมาณอัตราใหม่ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ(ค่าจ้าง)ที่จะ
จ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และก าหนดสวัสดิการ  โดยที่การ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับอัตราแรกบรรจุ กรณีสายวิชาการก าหนดจากอัตราเงินเดือนข้าราชการ



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 11/2563 

 
 

หน้าที่ ๑๑/13 
 

 
แรกบรรจุตามคุณวุฒิบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๔๓ (๑.๔๓) สายสนับสนุนก าหนดจากอัตราเงินเดือนข้าราชการ
แรกบรรจุตามคุณวุฒิบวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๓๐ (๑.๓) ส่วนงบประมาณคงเหลือส าหรับอัตราใหม่
มหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และ
กรณีอัตราเดิมส านักงบประมาณจัดสรรให้ตามค่าใช้จ่ายในการจ้างจริงซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงยอด
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการขอรับงบประมาณเป็นรายบุคคล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการเงินเลื่อน
ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ 
กันยายน โดยเลื่อนค่าตอบแทนให้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป เพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการในรอบปีที่แล้วมา 
 ส าหรับการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามมติคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดการบริหารงบประมาณดังกล่าวดังนี้ 
๑.ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ (ค่าจ้าง) ดังนี้ 
  ๑.๑ ต าแหน่งวิชาการ 

  คุณวุฒิ ค่าตอบแทน(บาท) 
ปริญญาเอก ๓๐,๐๓๐ 
ปริญญาโท ๒๕,๐๓๐ 
ปริญญาโทสัตวแพทยศาสตร์ ๒๗,๒๐๐ 
ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ ๒๕,๐๓๐ 

   

  ๑.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(สายสนับสนุน) 
  คุณวุฒิ ค่าตอบแทน(บาท) 

ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ ๒๓,๔๓๐ 
ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ 

๒.ก าหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 
  ๒.๑ ค่าเล่าเรียนบุตร 
  ๒.๒ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว 
  ๒.๓ เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย 
  ๒.๔ เงินค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้าง 
  ๒.๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

 ๒.๖ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  ๒.๗ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๒.๘ เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ๒.๙ เงินค่าตอบแทนวิชาชีพต าแหน่งนิติกร 
  ๒.๑๐ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ 

   ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นทั้งหมดก็เพ่ือให้
สอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุนทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามการบริหาร
งบประมาณเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการให้ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน 
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หน้าที่ ๑๒/13 
 

 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาปรับค่าตอบแทน และสวัสดิการเพ่ิมขึ้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสมโดยอยู่ภายใต้วงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรต่อไป 
 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม       
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) เน้นย้ าเรื่องการสื่อสารองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ  
จึงขอให้ทุกหน่วยงาน แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้กับอาจารย์ พนักงาน บุคลากร ใน
สังกัดทราบและท าความเข้าใจให้ตรงกัน  

  ที่ประชุม    รับทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความ

ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 
 ความเป็นมา 
 

  ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 28 ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษา 
พึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน น าความรู้ 
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  

  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ใน
การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดมาตรการใด ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
รวมถึงสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการประกอบธุรกิจใหม่ 
  ในการด าเนินการ สถาบันอุดมศึกษาจะให้บุคลากร น าความรู้ ผลการวิจัย หรือนวัตกรรมไปใช้โดย
มีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้ หรือจะร่วมด าเนินการกับผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ด าเนินการ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ประกอบการก็ได้  
  รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับมาจากการด าเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

            มหาวิทยาลัย จึงเห็นเป็นการสมควรก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ว่าด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการ 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกตเรื่อง รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 

และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเสนอแนะให้ระบคุ านิยามของรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทน เพ่ิมเติม 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะให้มีการระบุระยะเวลาในการด าเนินการใน(ร่าง)ระเบียบให้ชัดเจน 
หากพ้นระยะเวลาด าเนินการแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย   
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หน้าที่ ๑๓/13 
 

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน พ.ศ. .... มอบรองอธิการบดี (ผศ.อุดร  นามเสน) ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  - ไม่มี -  
 
เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


