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วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
20.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
22.  อาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
25.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
27.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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33.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
34.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
35.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
38.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต    

นครศรีธรรมราช 
40.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
41.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 

 
 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
 - ไม่มี –  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยนั้น เพ่ือให้การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
1.1.1  แจ้งทราบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

  ตามที่มีหนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 21 – 25 
กันยายน 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) นั้น  
  ได้น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาต 
 

  ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 
 
  ที่ประชุม รับทราบ  
  
1.1.2 เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ.2564  
  ตามที่คณะกรรมการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้พิจารณาค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
ที่ผ่านมานั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ทุก
หน่วยงานจัดเตรียมแบบเสนอรายการเพ่ือเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและด าเดินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563  ทั้งนี้หากหน่วยงานใดด าเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ตามมาตรการณท์ี่ได้ก าหนดไว้ โดยทันที  
   
  ที่ประชุม  รับทราบ   
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1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1  ขอแจ้งเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในระเบียบวาระท่ี 5  จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
  ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ)   
  

 5.2 วาระท่ี 5.2 พิจารณาทบทวน เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2563 และ 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
  ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2563 ไป
ยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/2563  
   
  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
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4.2 แจ้งทราบ ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ความเป็นมา 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาวาง
ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ. 2547  ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Meeting ที่ผ่านมานั้น  ทั้งนี้ได้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และเสนอไปยัง
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาและลงนามเรียบร้อยแล้ว  
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานอธิการบดี จึงขอแจ้ง ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  
 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3 การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการออม และเป็นสวัสดิการไว้รองรับกรณีเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่คัดเลือกบริษัทจัดการหลักทรัพย์เพ่ือบริหารกองทุน รวมถึงก าหนด
เงื่อนไขการกระท าและการลงนามผูกพันกองทุนเฉพาะส่วนนั้น 
  ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
เชิญบริษัทจัดการหลักทรัพย์ จ านวน ๖ บริษัท เข้ามาน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กองทุนเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาคดัเลือกบรษิัทจัดการหลักทรพัย์ ในคราวประชุมครัง้
ท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้สรุปประเด็นเพ่ือพิจารณาของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์ทั้ง ๖ บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด 
โดยจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้เป็นบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 จึงเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
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4.4 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๑ – ๙/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยที่ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
บุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพ่ือมอบนโยบายการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใน ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ด้านผู้บริหาร ๒) ด้านสายวิชาการ และ ๓) ด้านสายสนับสนุน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัยขึ้น เพ่ือท าหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยที่คณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนา
บุคลากร   ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา
บุคลากรฯระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวตามกรอบนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ก าหนดมาตรการและตัวชี้วัดของแผนไว้ดังนี้ ด้านผู้บริหาร 
ประกอบด้วย ๑ มาตรการ ๒ ตัวชี้วัด ด้านสายวิชาการ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ๕ ตัวชี้วัด และด้านสาย
สนับสนุน ประกอบด้วย ๑ มาตรการ ๓ ตัวชี้วัด และเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ โดยมีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติม และมอบมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาร่างแผนดังกล่าว 
  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๗ – ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ โดยมีข้อแก้ไขปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 

๑. ด้านผู้บริหาร  
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการบริหารมหาวิทยาลัย ควรแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ 

คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมควรแตกต่างกัน เช่น หลักสูตรระดับต้นควร
เน้นเนื้อหาทางด้านวิชาการเป็นหลัก หลักสูตรระดับกลางควรเน้นด้านนโยบายและวิชาการ ส่วนหลักสูตร
ระดับสูงควรเน้นด้านนโยบายเป็นหลัก  

๑.๒ มหาวิทยาลัยควรก าหนดกลุ่ม เป้าหมายในแต่ละปี ให้ชัด เจนว่ามีจ านวนกี่คน   
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความถนัด จะต้องมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการอบรม ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม ควรสนับสนุน 
ให้บุคลากรประสบความส าเร็จในเรื่องต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ก่อนแล้วจึงจะมาเป็นผู้บริหาร 

๑.๓ ประเด็นเนื้อหาที่ผู้บริหารควรรู้ คือ รู้จุดวิกฤต  มีทักษะการวางแผน ความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้ น จิตวิทยาการคิดต่างมุม  
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ตัวชี้วัดไม่ควรวัดในเชิงปริมาณ แต่ควรวัดที่ความส าเร็จของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การสร้างโมเดลการจัดการ
ความเสี่ยงหรือขจัดความขัดแย้ง มีนโยบายหรือวิธีการวางแผนอย่างไร 

๑.๔ ปัจจุบันบุคลากรที่จะสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้บริหาร เช่น คณบดี ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัย ส านัก ฯลฯ มีจ านวนน้อยลง มหาวิทยาลัยควรสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้บุคลากรอย่างเป็น
ผู้บริหารมากขึ้น  

๒. ด้านสายวิชาการ 
๒.๑  มาตรการที่ ๑ การเร่งรัดการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยควรมีระบบเร่งรัด 

ติดตามผู้ที่ไปศึกษาต่อ เช่น การเรียกพบเทอมละครั้ง การพัฒนารูปแบบหรือช่องทางการสรรหาฯ บุคคลที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเข้ามาปฏิบัติงาน ควรก าหนดช่วงอายุหากเป็นไปได้ควรจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือวัยกลางคน 
หรือการทาบทามบุคคลที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเอาไว้ และควรให้น้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการคิดเป็นร้อยละเท่าใด เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  

๒.๒ มาตรการที่ ๒ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาชีพ มหาวิทยาลัยควรท าความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ไปเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพมากกว่า   

๒.๓ มาตรการที่ ๓ พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ตัวชี้วัดของมาตรทั้ง ๓ ตัวชี้วัด เป็นกรอบใหญ่
ของมหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถกระจายไปเป็นเป้าหมายในแต่ละวิทยาเขตหรือคณะได้ ก็จะท าให้มี
ความชัดเจนในการเร่งรัดการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันว่าวิทยาเขตใด    คณะ
ใดที่มีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อยก็จะต้องเร่งรัดตรงจุดนั้น จึงจะท าให้แผนมีความชัดเจนและ
เป็นไปได้ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่จะเป็นต าแหน่ง ผศ. ต าแหน่ง รศ. และ ศ. น้อยมาก 
มหาวิทยาลัยควรเน้นให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและมีนโยบายที่จะให้บุคลากรสร้างผลงาน 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างแผนดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบและ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติให้สอดรับกับมาตรการและตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนต่อไป  
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.5 สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ไปแล้ว นั้น  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 7/2563 

 
 

หน้าที่ ๘/9 
 

 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอน าเสนอ “สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2564”  ต่อที่ประชุมผู้บริหาร 

 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย 
 คณะกรรมการประจ าคณะ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ)   
ความเป็นมา 

  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2551 เพ่ือก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจ หน้าที่ที่ชัดเจน และ
คลอบคลุมไปถึงการอนุมัติผลการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา กับทั้งก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะซึ่งพ้น
จากต าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
  ฝ่ายวิชาการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. การยกเลิกความในข้อบังคับ ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ 6.4 ก ากับดูแลการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ อนุมัติผล
การศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา”  
  เนื่องด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ  
พ.ศ. 2551 รูปแบบการเขียนล าดับข้อบังคับไม่ได้ระบุ ข้อ ไว้  ดังนั้น การยกเลิกความในข้อบังคับ ฉบับที่ 3 ให้
ยกเลิกความในข้อ 6.4 เสนอแนะให้ตัดค าว่า “ข้อ” ออก  
  2. เสนอแนะให้มีการยกเลิก ข้อ 13 หมวด 5 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2551 เพ่ิมเติม  
เนื่องเป็นการพ้นวาระไปแล้ว ให้คงไว้เฉพาะบุคคลที่ยังปฏิบัติงานอยู่ 
  3. อ านาจการอนุมัติส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จผลการศึกษา เสนอแนะให้เพ่ิมเป็นข้อใหม่ เพ่ือ
สะดวกในการอ้างอิง 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) และ ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
 
   



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 7/2563 

 
 

หน้าที่ ๙/9 
 

 
5.2 วาระท่ี 5.2 พิจารณาทบทวน เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2563 และ  
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     
 ความเป็นมา 
  ตามหนังสือที่ ตล 234/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ ได้ท าหนังสือมายังอธิการบดี เรื่องรับทราบและไม่โต้แย้งการทักท้วงประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2563 และ ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 นั้น  
  โดยผู้แทนคณาจารย์ฯ  ขอปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2551 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน พ.ศ.2563 โดยสอนชดเชยในกรณีได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง หรือ กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสั่งงดการ
เรียนการสอน กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดและวันหยุดชดเชยตามประกาศ
มติคณะรัฐมนตรี และสอนชดเชยอันเนื่องมาจากมีค าสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันและเวลาที่ตรงกับการสอนตาม
ตารางสอน  
   ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนอีกครั้ง   
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ในช่วงที่มีประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
วันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดและวันหยุดชดเชยตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี  นั้น โดยหลักการเมื่อ
เป็นวันหยุดราชการจึงถือว่าผู้สอนไม่มีภาระงานสอนในวันดังกล่าว จึงไม่ต้องจัดให้มีการสอนชดเชย แต่หากผู้สอน
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องสอนเพ่ือให้เนื้อหาในแต่ละรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ให้สอนชดเชยได้ แต่จะน าชั่วโมง
สอนชดเชยนั้น มารวมค านวณค่าสอนเกินภาระงานสอนไม่ได้  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  มอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยชี้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน และถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน   

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี-  
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
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