รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
10. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
11. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
12. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
17. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
18. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
20. อาจารย์ประสิทธิ์ ศรีนคร
21. อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
22. อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
24. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
25. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
28. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
29. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
30. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
31. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์

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

นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
2. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. รองศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

หน้าที่ ๒/24

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(เลขานุการที่ประชุมฯ)
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ประธานโครงการจัดตั้งสานักการจัดการนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings
เมื่อผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ ว
ประธานได้เปิดการประชุม โดยขอแจ้งแก้ไขการจัดลาดับระเบียบวาระ จากเดิม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา ลาดับที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณานาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ลาดับที่ 4.10 แทน โดยให้จัดเรียงลาดับระเบียบวาระเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณาถัดไป เป็นลาดับที่ 5.2 เป็น 5.1 ตามลาดับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จานวน 3 ราย
1. ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 9/2563 เรื่อง ให้พ้นจากตาแหน่ง
และแต่งตั้งรองอธิการบดี ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 191 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
นครศรี ธ รรมราช (รศ.จารุ ย า ขอพลอยกลาง) และมี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ป ระจ าวิ ท ยาเขต
นครศรีธ รรมราช (ผศ.สมคิด ชัยเพชร) เพื่อทาหน้าที่และรับผิ ดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมายในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
2. ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 191-8/253 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตาแหน่งวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
ให้ รั กษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
3. ตามคาสั่ ง มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชั ย ที่ 1205/2563 เรื่ อง แต่ง ตั้ง ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรคห้า มาตรา
26 วรรคสอง และมาตรา 27(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2548 จึง
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ราย นายสมยศ ศรี เ พิ่ ม ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด คณะ
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ที่ประชุม รับทราบ
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1.1.2. ขอฝากความห่วงใยไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับสถานการณ์การ
จัดชุมนุมของนักศึกษาในปัจจุบัน
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้เชิญอธิการบดีและตัวแทน
มหาวิทยาลั ย ทั่ว ประเทศร่ ว มหารื อเรื่ องสถานการจัดชุมนุมของนักศึกษา และนาข้อห่ ว งใยรัฐ บาล มอบให้
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอให้ทาหน้าที่ดูแลนักศึกษาและทุกฝ่ายที่จะแสดงออกทางการเมืองให้ไป
ในทางที่ถูกต้อง ที่สาคัญจะต้องไม่ไปก้าวล่วง ต้องไม่จาบจ้วง ต้องไม่ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลัก
ชัยของบ้านเมือง เป็นเสาหลักความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยแทบ
ทุกแห่ง
ประธานในที่ประชุม (รศ.สุวัจน์ ธัญรส) ฝากความห่วงใยไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ขอให้ผู้บริหาร คณบดี ผู้อานวยแต่ละพื้นที่ ทาความเข้าใจและดูแลนักศึกษาทุกฝ่ายที่จะแสดงออก
ทางการเมืองให้ไปในทางที่ถูกต้อง ต้องไม่จาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือทาง
การเมือง ต้องรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และต้องมั่นดูแล
สุขภาพ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 แจ้งทราบเรื่องการวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
ด้ ว ยปั จ จุ บั น การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ยั ง คงมี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ จึงขอให้ คณะ วิทยาลัย รวมไปถึงระดับหลักสูตร ร่วมกันวางแผน กาหนด
กลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.4 แจ้งทราบเรื่องการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับฐานเงินเดือน/ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เข้าใกล้
วงเงิน 1.7 และ 1.5 ให้มากที่สุด จึงขอให้ผู้บริหารทาความเข้าใจและแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิ การบดี (ผศ.สิทธิ โชค จัน ทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่ องการดาเนิน การปิดงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่ อเป็ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญหาการปิด งบประมาณล่ าช้ า ในปีง บประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลั ย ขอแจ้งกาหนดการปิดงบประมาณล่ ว งหน้า 2 วัน จึงขอให้ผู้ บริห ารกาชับหน่วยเบิกจ่ายและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ทยอยส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยต้องลงวันที่กากับในการลงนามให้เรียบร้อย และลายมือชื่อ
ในเอกสารการเบิกจ่ายจะต้องเป็นลายมือชื่อจริงเท่านั้น
ที่ประชุม รับทราบ
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1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่องการกาหนดการโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2563
มหาวิทยาลัยกาหนดการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่
27 – 29 พฤศจิ กายน 2563 ณ โรงแรมดุสิ ตธานี กระบี่ บีช รี ส อร์ท จั งหวัด กระบี่ ทั้ง นี้ส านั กงานสภา
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ทีป่ ระชุม รับทราบ
2. เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการขับเคลื่อนการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีแนวคิดขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว การบริหารเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ นั้น
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
และคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เรียบร้อยแล้ว และได้ดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 2 ครั้ง และคาดว่าจะยังมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เพิ่มเติมอีก 2 – 3 ครั้ง หากมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะนารายงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบต่อไปอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการพิจารณาคดีต่างๆ ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการพิจารณาคดีต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัย
และแจ้งให้ผู้บริหารที่เป็นประธานหรือกรรมการ ทราบเพื่อเร่งดาเนินการสรุปสานวนให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร
ด้ว ยขณะนี้ มีห ลั กสู ตรที่ครบกาหนดจะต้องปรับปรุง และยังตกค้างอยู่ประมาณ 15 หลั กสู ตร
ดังนั้นจึงขอให้หลักสูตรดังกล่าวเร่งดาเนินการตามปฏิทินที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กาหนดไว้
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2563
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2563 ไป
ยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม
ผู้บริ หารฯ ตามแบบตอบรั บการรั บรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2563
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 โครงการยุวชนอาสาและบันทึกความร่วมมือการดาเนินโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)
ความเป็นมา
โครงการยุ วชนอาสา แผนงานยุวชนสร้างชาติ ของกระทรวงอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรม เพื่อดึงพลังความรู้ ความสามารถของนิสิต นักศึกษา ที่เป็นคนรุ่นใหม่ จากหลากหลายสาขาวิชาของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมพัฒนาเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทาบั นทึกข้อตกความร่วมมือการดาเนินโครงการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อให้การบูรณาการการทางาน
ร่วมกันระหว่างโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงอุตสาหกรรม และหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และ
สร้ างรายได้แก่ชุมชน โดยการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรมมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษามาพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ศูนย์ ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้ส่ งบัน ทึกความร่วมมือการดาเนินโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2562 (1 ก.ค.2562 – 30 มิ.ย.2563)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกากับคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย อันสอดคล้องการ
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ด าเนิ น การตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 นั้น
ในการนี้ งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี กากับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 ในแต่ละระดับ บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ จึงขอรายงานผลประจาปีดังต่อไปนี้
(1) ระดับหลักสูตร ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดาเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญ
ที่สุ ด โดยหลั กสู ตรที่รั บการประเมิ นในปี การศึ กษา 2562 มีจานวน 84 หลั กสู ตร แยกเป็นปริญญาตรี 78
หลั กสู ตร ปริ ญญาโท 6 หลั กสู ตร โดยทุกหลั กสู ตรผ่ านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(6 องค์ประกอบ : 13 ตัวบ่งชี้ สกอ.)
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กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เป็นรายคณะ
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3.64 3.63

3.55 3.50
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รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๘/24

(2) ระดับคณะ ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ รวมจานวนทั้งสิ้น
19 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษามุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยคณะ วิทยาลัยที่รับการประเมินในปีการศึกษา 2562 มี
จานวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย 12 คณะ และ 3 วิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
(5 มาตรฐาน : 13 ตัวบ่งชี้ สกอ.)
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หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2562 ประเมิน 19 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 เป็นรายคณะ (19 ตัวบ่งชี้)
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รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๙/24

(3) ระดับมหาวิทยาลัย ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
5 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ รวมจานวนทั้งสิ้น 19 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษามุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
(5 มาตรฐาน : 13 ตัวบ่งชี้ สกอ.)
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หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2562 ประเมิน 19 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34
การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จาแนกรายมาตรฐาน ประจาปีการศึกษา 2562
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

(Input)

(Process)

(Output/
Outcome)

คะแนน
เฉลี่ย

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

7

3.08

5.00

3.16

3.66

การดาเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

4

4.60

5.00

4.46

4.63

การดาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

2

-
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5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

2

-

5.00

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4

-

5.00

4.11

4.56

การดาเนินงานระดับดีมาก

19

3.59

5.00

4.07

4.34

การดาเนินงานระดับดี

การดาเนิน
งานระดับ
ดี

การดา
เนินงาน
ระดับ
ดีมาก

การดา
เนินงาน
ระดับดี

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 มาตรฐาน
ผลการประเมิน

I

P

O

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๐/24

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร 4 ระดับ
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

เกณฑ์คุณภาพระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 5 ระดับ
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

รายละเอียดข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายด้านจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัยและข้อมูลพื้นฐาน ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
จึงเสนอต่อที่ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2563 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลั ย
ประจาปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการพัฒนาและดาเนินการจัดทาระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อเป็นระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนการประเมินผล
ติดตามและตรวจสอบคุ ณภาพภายใน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย เรื่อ ง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 มีการกาหนดให้ มหาวิทยาลั ยประเมินผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศใช้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กาหนด
ในการนี้ งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานที่กากับ ติดตามและดูแลการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
ดังนี้
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มี จ านวน 1 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ปิ โ ตรเลี ย ม ผลการตรวจประเมิ น ฯ
จานวน 5 ด้าน ดังนี้

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๑/24

ด้าน
1.ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา (ข้อที่1.1-1.8)
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ข้อที่2.1-2.2)
3.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อที่3.1-3.2)
4.ด้านการมีส่วนร่วม (ข้อที่ 4.1-4.3)
5.ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ข้อที่5.1-5.5)

ผลการ
ระดับ
ประเมิน
ค่าน้าหนัก
คุณภาพ
(ร้อยละ)
91.60
ยอดเยี่ยม
50.00
100.00
ยอดเยี่ยม
10.00
100.00
ยอดเยี่ยม
20.00
52.00
ปานกลาง
10.00
100.00
ยอดเยี่ยม
10.00
ผลการประเมินหน่วยงาน (ร้อยละ)
ระดับคุณภาพหน่วยงาน

ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน
45.80
10.00
20.00
5.20
10.00
91.00
ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ ตรวจประเมิน วัน ที่ 24 สิง หาคม 2563 โดยคณะกรรมการฯตรวจประเมิน คาสั่ง มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ที่ 825/2563

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
1. ทบทวนมาตรฐานการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในบางประเด็นการ
พิจารณา สาหรับใช้เทียบเคียงการประเมินในประเด็นการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
2. กาหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยกาหนดเป็นรายปีที่แสดงถึงรายละเอียดการพัฒนา
ศักยภาพ หรือการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. วางแผนการเพิ่มอัตรากาลังของครู และบุคลากร
4. ควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระอย่าง
เป็นระบบ
5. ควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียน
รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
 วิทยาลัยรัตภูมิ
มีจานวน 5 สาขาวิช า ได้แ ก่ สาขาวิช าช่า งยนต์ สาขาวิช าช่า งไฟฟ้า สาขาวิช าการบัญ ชี
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการตรวจประเมินฯ จานวน 5 ด้าน ดังนี้
ผลการ
ร้อยละ
ระดับ
ด้าน
ประเมิน
ค่าน้าหนัก
ผลการ
คุณภาพ
(ร้อยละ)
ประเมิน
1.ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา (ข้อที่1.1-1.8)
85.20
ยอดเยี่ยม
50.00
42.60
2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ข้อที่2.1-2.2)
100.00
ยอดเยี่ยม
10.00
10.00
3.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อที่3.1-3.2)
100.00
ยอดเยี่ยม
20.00
20.00
4.ด้านการมีส่วนร่วม (ข้อที่ 4.1-4.3)
40.00 กาลังพัฒนา 10.00
4.00
5.ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ข้อที่5.1-5.5)
100.00
ยอดเยี่ยม
10.00
10.00
ผลการประเมินหน่วยงาน (ร้อยละ) 86.60
ระดับคุณภาพหน่วยงาน ยอดเยี่ยม
หมายเหตุ ตรวจประเมินวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยคณะกรรมการฯตรวจประเมินคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ที่ 825/2563

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๒/24

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
1. ควรมีระบบและกลไกในการดูแลแนะแนวผู้เรียนโดยมีการกากับติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ละกิจกรรม
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ควรจะสะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่ สอศ. กาหนด
2. ควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการกาหนดตัว ชี้วัด
และมีการกากับติดตาม
3. ควรมีระบบกลไกและวางแผนในการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียน
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
4. ควรมีระบบกลไกและวางแผนในการส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพ
5. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์เพื่อให้คล้องกับสัดส่วนกับผู้เรียนและผู้สอน และรายวิชาที่จัดการศึกษา
6. กาหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยกาหนดเป็นรายปีถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ
หรือ การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
7. ผลักดันการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรเอกชน หรือภาครัฐ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
เกณฑ์ระดับคุณภาพ :
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 - 69.99
ร้อยละ 50.00 - 59.99
น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปานกลาง
กาลังพัฒนา

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2563 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562
(1 ก.ค.2562 – 30 มิ.ย.2563)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการพัฒนาและดาเนินการจัดทาระบบประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อเป็นระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ตลอดจนการประเมินผล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายใน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 อันประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ มาตรฐานที่ 2 พันธ
กิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสายสนับสนุนที่รับ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๓/24

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
ในการนี้ งานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานสายสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
(1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถนุ ายน 2563)

หน่วยงาน

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
หน่วยงานสาย
สนับสนุนตาม
เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด

มาตรฐานที่ 2
พันธกิจของ
หน่วยงานสาย
สนับสนุนเพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

เฉลี่ย
2 มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

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

4.20
4.01
3.92
3.93
2.92
3.58
4.03
3.88
3.81

4.08
3.00
5.00
5.00
2.50
5.00
5.00
4.20
4.22

4.10
3.51
4.46
4.47
2.71
4.29
4.52
4.04
4.01

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี

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

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๔/24

ข้อเสนอแนะของหน่วยงานสายสนับสนุนจากคณะกรรมการฯ ตามคาสั่งแต่งตั้งที่ 839/2563
1. ควรมีกระบวนการติดตามการดาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจว่า
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่าน ๆ มา อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้เห็นถึงการดาเนินการของ
หน่วยงานรวมถึงการแนบเอกสารหลักฐานควรให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองและกรณีมีรายละเอียด
หลายส่วน ควรระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง เช่น วาระที่ ... เรื่อง... เป็นต้น และในกรณีที่มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรมีการระบุการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกัน
3. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งในการดาเนินงานของปีต่อไป ควรกาหนดประเด็นใน
การดาเนินงานในงานเกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการงานที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งการแก้ปัญหา/จัดการความรู้ใน
ประเด็นใหญ่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพงานมากกว่าประเด็นเล็ก ๆ
4. ควรมีการก าหนดระบบและกลไก อย่างชัดเจนในการขั บเคลื่ อนเพื่ อส่ งเสริมให้ ตัวบ่ งชี้ ของ
หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้
5. ควรปรับปรุงแบบประเมินให้ผู้ใช้บริการสามารถให้ข้อเสนอแนะปลายเปิดได้ เพื่อได้มีมุมมองใน
การพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้น
6. การดาเนินการควบคุมภายในควรมีการดาเนินการให้ครบถ้วนทุกภารกิจของหน่วยงานและมี
การติดตามการดาเนินการที่ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมครบถ้วน
7. ควรมีการแยกการประเมินระบบสารสนเทศ ตามนโยบายของแต่ละระบบเพื่อสามารถนาผลการ
ประเมินระบบมาปรับปรุงพัฒนาระบบได้ในอนาคต
8. ควรปรับปรุงกระบวนการนาเข้าข้อมูล ในระบบ RISS ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อความพร้อม
ต่อการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย
9. ควรมีการว่างระบบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
10. ไม่ควรมีการประเมิน ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่ว ยงานสายสนับสนุนเป็นรอบ
แต่ควรมีการประเมินอย่างสม่าเสมอ และรวบรวมข้อมูลตามรอบการเก็บข้อมูล (6เดือน และ 12 เดือน) และ
ควรให้หน่วยงานแต่ละหน่วยแยกประเมินในแต่ละงาน เพื่อได้เห็นจุดบกพร่องในงานย่อยของหน่วยงาน หาก
ประเมินในภาพรวมของหน่วยงานจะไม่มีโอกาสได้แก้ไขจุดบกพร่องในงานที่เป็นจุดอ่อนของหน่วยงาน
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2563 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของหน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น ปี ก ารศึ ก ษา 2562
(1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๕/24

หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างเป็นโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” นั้น
ในการนี้ สาหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมิน ประจาปี งบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้ห น่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามารับการประเมินได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทาให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมิน เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ข้อจากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนประเมิน
๑๐ ตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ ๙0.๒0 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับ A

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมิน 10 ตัวชี้วัด

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๖/24

สรุปผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

คะแนน
(งปม. 2562)

คะแนน
(งปม. 2563)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
1

การปฏิบัติหน้าที่

87.35

83.92

2

การใช้งบประมาณ

78.71

71.67

3

การใช้อานาจ

80.96

79.25

4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

75.01

72.55

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

73.51

72.37

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
6

คุณภาพการดาเนินงาน

85.68

90.57

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

86.75

92.00

8

การปรับปรุงระบบการทางาน

81.68

91.57

การเปิดเผยข้อมูล OIT
9

การเปิดเผยข้อมูล

100.00

100.00

10

การป้องกันการทุจริต

100.00

100.00

หมายเหตุ
อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล ITAS วันที่ 28 กันยายน 2563
ตัวชี้วัดที่ 1-5 ประเมินโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)
ตัวชี้วัดที่ 6-8 ประเมินโดยผู้รับบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เช่น
นักศึกษา ผู้ปกครอง ร้านค้าต่างๆที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เช่าบริการ ผู้มารับบริการทางวิชาการ เป็นต้น
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)
ตัวชี้วัดที่ 9-10 การเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๗/24

ข้อเสนอแนะ จากสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จากเป้ าหมาย“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปี 2563” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนน
ขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT
จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรดาเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้ บ ริ ก ารอย่ า งชั ด เจน สร้ า งระบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารของผู้ ม าติ ด ต่ อ รั บ บริ ก าร ณ
จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจั ด หาพั ส ดุ รวมถึ ง กระบวนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณโดยเปิ ด เผยและพร้ อ มรั บ การตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ
3) การใช้ อานาจของผู้ บ ริ ห ารด้านการบริห ารงานบุ คคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การกากับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
5) การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต มุ่ ง เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการท างาน เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวกที่สาคัญต้องมีการ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2563 เพื่อทราบ
และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๘/24

4.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย ได้จั ด ทาแผนปฏิ บั ติง านและแผนการใช้จ่ 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
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้ น ไตรมาส 4 (1 ตุ ล าคม 2562 30 กันยายน 2563) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕63
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน : 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกาหนด
ค่า
เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ส าหรั บ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ผ ลส าเร็ จ ของงานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไว้ จ านวน
35 ตัวชี้วัด นั้น ซึ่งขณะนี้ไ ด้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) กองนโยบายและแผนได้กากับติดตามและ
รวมรวมผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อผู้ บ ริ ห ารมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชัย เพื่ อโปรดพิจ ารณา
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
โปรดพิจารณาผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุล าคม ๒๕62 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่ บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปี คิดเป็นร้อยละ 82.35
ที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานแผนการดาเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนความต้ อ งการรายการ
สิ่งก่อสร้างประจาปี พ.ศ. 2564 – 2568 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง โดย

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๑๙/24

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณารายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ส าหรั บ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง
และเตรียมเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม จานวน 25 โครงการ นั้น
ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดทาแบบรูปรายการและประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดของรอบเวลาการจัดทางบประมาณ และ
มีพร้อมสาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง กองนโยบายและแผน ขอนาเสนอกรอบระยะเวลาการจัดทาแบบรูปรายการและ
ประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็นสมควรเสนอต่อผู้ บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบแผนการ
ดาเนิ น งานรายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยแยกรายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า งตามแหล่ ง
งบประมาณ ดังนี้
1. เงินงบประมานแผ่นดิน ประจาปี 2564
จานวน 2 โครงการ
2. เงินรายได้ ประจาปี 2564
จานวน 7 โครงการ
3. เงินรายได้สะสม ประจาปี 2563
จานวน 3 โครงการ
4. เงินงบประมานแผ่นดิน ประจาปี 2565
จานวน 11 โครงการ
ที่ประชุม รับทราบ
4.10 การนาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เมื่ อ คราวประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 190-7/2563 นั้น
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษา มีดังนี้
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ภาคปกติ

หน่วยงาน

เงินสนับสนุน
การบริการ
ประมาณการ
การศึกษา
รายรับ
กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ.

สมทบมหาวิทยาลัยฯ
จัดการ
ศึกษา

ค่าไฟฟ้า

รวม

สมทบ
สมทบ
กองทุน
ส่วนกลาง
ส่งเสริม
สงขลา/
และพัฒนา
วิทยาเขต
งานวิจยั

วงงิน
พัฒนา
งานวิจยั

สมทบ
กองทุน
พัฒนา
บุคลากร

วงเงินที่
สามารถตั้ง
งบกลาง งบประมาณ
รายจ่าย
ไม่เกิน

1) หน่วยงานจัดตัง้ ตามกฎกระทรวง

100%

7%

12%

12%

24%

20%

1%

1%

1%

6%

40%

2) หน่วยงานจัดตัง้ ภายใน มทร.

100%

7%

0%

12%

12%

20%

1%

1%

1%

6%

52%

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ภาคสมทบ

หน่วยงาน

เงินสนับสนุน
การบริการ
ประมาณการ
การศึกษา
รายรับ
กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ.

สมทบมหาวิทยาลัยฯ
จัดการ
ศึกษา

ค่าไฟฟ้า

รวม

สมทบ
สมทบ
กองทุน
ส่วนกลาง
ส่งเสริม
สงขลา/
และพัฒนา
วิทยาเขต
งานวิจยั

วงงิน
พัฒนา
งานวิจยั

สมทบ
กองทุน
พัฒนา
บุคลากร

วงเงินที่
สามารถตั้ง
งบกลาง งบประมาณ
รายจ่าย
ไม่เกิน

1) หน่วยงานจัดตัง้ ตามกฎกระทรวง

100%

7%

12%

12%

24%

15%

1%

1%

1%

6%

45%

2) หน่วยงานจัดตัง้ ภายใน มทร.

100%

7%

0%

12%

12%

15%

1%

1%

1%

6%

57%

ดังนั้ น เพื่อให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการนาส่ง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. นาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกรายการตามประมาณ
การรายรับ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณามาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้จั ดสรรงบประมาณส าหรับดาเนิ นโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานต่างๆ และกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของทุก
หน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึงได้กาหนดมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณามาตรการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินโครงการ ดังเสนอ
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข ร่า ง ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ….. เพื่อให้การดาเนินงานของ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2563

หน้าที่ ๒๑/24

กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ….. ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของการนาระเบียบไปใช้ปฏิบัติงาน กรณีที่มีการปรับแก้ระเบียบ
มากกว่า 3 ครั้ง หากต้องการปรับแก้เพิ่มเติม เสนอแนะให้ยกเลิกระเบียบฉบับเก่าทั้งหมดแล้วยกร่าง
ระเบียบใหม่ให้ครอบคลุม
2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่
สังคม จึงเสนอแนะให้เพิ่มเติมคานิยามให้ครอบคลุม ไปยังสายสนับสนุน ดังนี้ คานิยามของ “หน่วยงาน”
เสนอแนะให้เพิ่มเติมหน่วยงาน ระดับกอง และ คานิยามของ “หัวหน้าหน่วยงาน” ให้เพิ่มเติมหัวหน้างาน
ระดับผูอ้ านวยการกอง ไปด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... มอบผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นาเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริม สนับสนุนด้านมาตรฐานและพันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาลัยฯ คราวประชุมครั้งที่
4/2563 เมื่อวัน ที่ 8 ตุล าคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านมาตรฐานและพันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมเสนอ
เข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้เกิดผลงานอันจะนาไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการและการส่งเสริมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน นั้ น สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริม
สนับสนุนด้านมาตรฐานและพันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่
สังคม จึงเสนอแนะให้เพิ่มเติมคานิยามให้ครอบคลุมไปยังสายสนับสนุน ดังนี้ คานิยามของ “หน่วยงาน”

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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เสนอแนะให้เพิ่มเติมหน่วยงาน ระดับกอง และ คานิยามของ “หัวหน้าหน่วยงาน” ให้เพิ่มเติมหัวหน้างาน
ระดับผู้อานวยการกอง ไปด้วย
2. ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกต ข้อ 4 เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน และข้อ 5 การเบิก
จ่ายเงินยืมสาหรับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากข้อมูลใน (ร่าง) ประกาศฯ ยังไม่ชัดเจน มีความ
ซ้าซ้อน อาจทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับแก้ รายละเอียดอีกครั้ง แล้ว
นาเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม มอบผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
นาเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงระเบีย บการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาลัยฯ คราวประชุมครั้งที่
4/2563 เมื่อวัน ที่ 8 ตุล าคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ในการนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน
ให้เกิดผลงานอันจะนาไปสู่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในอนาคต และบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน นั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง พ.ศ. .... มอบผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดทาหนังสือไปยังกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้งานนิติการตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …..
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ มี การปรั บปรุ งแก้ ไ ข ร่ า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ….. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น
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ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ….. ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการใช้
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การวิ จั ย (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ….. มอบผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา น าเข้ า
คณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาเสนอต่อที่ ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย
ผู้ชี้แจง อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจาปี 2563 ประเภท นักเรียน นั กศึกษา
สถาบั นการศึกษา จัดโดย กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสั มพันธ์
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย สนับสนุน ค้นหา นาเสนอ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ส่งผลงานประกวดภายใต้ชื่อผลงาน “RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรม
สร้ างสรรค์สงขลาสู่ มรดกโลก” ลั กษณะผลงาน เป็นการผลิตคลิ ปวิดี โอ 4 เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต
วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ของชุมชนตาบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ผ่านกระบวนการดาเนินงานที่มีส่วนร่วม
ของชุมชนและสถานศึกษานาหลักหน้าที่พลเมืองวิถีประชาธิปไตยมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ มี
สถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จานวน 71 ผลงานทั่วประเทศ การคัดเลือกในรอบแรกพิจารณาจากเล่มรายงาน
คัดเลือกเหลือเพียง 17 ผลงาน คัดเลือกในรอบที่ 2 เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ด้วยการนาเสนอผลงานและตอบ
คาถามผ่านระบบออนไลน์ เหลือเพียง 6 ผลงาน ผลงานของสโมสรนักศึกษาฯได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ รอบชิง
ชนะเลิศ และได้เดินทางทางเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563 ณ รัฐสภา
กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบ่ง เป็น 2 รอบ รอบที่ 1 พิจารณาจากบูธนิทรรศการที่นาเสนอ
และตอบคาถาม รอบที่ 2 นาเสนอผลงานและตอบคาถามบนเวทีกลาง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน
ผลการแข่งขัน สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลระดับ ดี (รองชนะเลิศ
อันดับ 2) ได้ รั บเงิ นรางวัล 50,000 บาท โล่ เกียรติคุ ณและเกียรติบั ตร โดยรั บมอบจาก ท่ านชวน หลี กภั ย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธี โดยเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศมีผู้ควบคุมพร้อมนักศึกษา จานวน
10 คน ดังนี้
1. นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ควบคุม
2. นายเอกศักดิ์ สงสังข์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ ผู้ควบคุม
3. นายพงศธร บุญสุข
นายกสโมสรนักศึกษา
4. นางสาวธนวรรณ ช่อมณี
เลขานุการสโมสรนักศึกษา
5. นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน์
เหรัญญิก
6. นางสาวอุษา เกตุระหงส์
ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
7. นายสัญลักษณ์ พุฒวัจน์
กรรมการสโมสรนักศึกษา
8. นางสาวเปรมยุดา โยธาทิพย์
กรรมการสโมสรนักศึกษา
9. นางสาวสุวรา โพธิสวัสดิ์
ประธานชมรมดนตรี
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10. นายนาวิน มุติรัตน์
กรรมการสโมสรนักศึกษา
การเข้าร่วมประกวดผลงานดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจแก่สโมสรนักศึกษา สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรที่จะนาเสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ผู้ชี้แจง อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา จานวน 1 คน คือ นาย
พิสิฐ จิตสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
มีความขยั น ใฝ่ รู้ใฝ่ เรีย น รั บ ผิ ดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในการผลิ ตผลงานด้านเทคโนโลยี
สื่ อ สารมวลชน คลิ ป วิ ดี ภาพยนตร์ สั้ น สารคดี เป็ น ต้ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2562
ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการนาเสนอประวัติ ผลงาน และตอบคาถามจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อวัน ที่ 16 กัน ยายน 2563 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ปรากฏว่า นายพิสิฐ จิตสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการพิจารณาให้รับนักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประเภทสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ ภาคใต้ ทั้ ง นี้
กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งกาหนดการเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป
การดาเนิ น งานครั้ ง นี้ ได้รั บการส่ งเสริ ม สนั บสนุ น จากคณะผู้ บริ ห ารในระดับ คณะ บุ คลากร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา ที่ร่วมกันให้คาแนะนา เตรียม
ความพร้ อมแก่นักศึกษาในการเข้าร่ ว มคัดเลือกครั้งนี้ ถือว่าเป็นความภาคภู มิใจ เกียรติประวัติแก่นักศึกษา
ครอบครัวและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรที่จะนาเสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

