รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2564
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
11. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
12. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
20. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
21. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง วิภาวี แสงสร้อย
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
25. อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ เพียรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
อาจารย์กติ ิศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน

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

นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข

41. นางอุษา ศรีเจริญ
42. อาจารย์สถาพร ขุนเพชร

หน้าที่ ๒/14

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(เลขานุการที่ประชุมฯ)

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
- ไม่มี –
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. รองศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต
2. นางสาวเกศินี ใหมคง
3. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
และพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ยั ง พบยอดผู้ ติ ดเชื้อ และมีก ารแพร่ กระจายไปยัง ทุก พื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้ าระวังป้ องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยดาเนิน การไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
เมื่อผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ ม าครบองค์ ประชุ มแล้ ว
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ตามลาดับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอแสดงความยิ น ดี แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี แ ละคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชั ย ในคราวประชุม ครั้ งที่ 204-10/2564
เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 ได้ มี ม ติพิ จ ารณาเลื อ กและแต่ง ตั้ ง บุ คคลให้ ดารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร จ านวน
2 ตาแหน่ง จึงขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
1. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ข วัญหทั ย ใจเปี่ ยม ได้รั บการแต่ง ตั้งให้ ดารงตาแหน่ง รองอธิก ารบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ได้รับการแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามที่ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่องการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งรายการครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้า ง หมวดงบลงทุ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2565
จึ ง ขอเน้ น ย้ าให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยและผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น การงบลงทุ น ให้
เร่งจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.) โดยด่วน เพื่อจะได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 การประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565 ไปยังแต่ละหน่วยงานแล้วนั้น ขอให้คณะ วิทยาลัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้มากขึ้น โดยให้จัดทาแบนเนอร์และลิงก์การรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ วิ ทยาลัย เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แล้วนาสื่อที่แต่ละคณะ วิทยาลัย ได้เตรียมไว้มาประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2564

หน้าที่ ๔/14

1.1.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะออกประกาศ เรื่ อ งการฝึ ก งาน สหกิ จ ศึ ก ษา ส าหรั บ ภาคการเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2564 โดยจะกาหนดให้ มีแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น เรื่องการฉีดวัคซีน ของนักศึกษาที่จะไป
ฝึกงานและสหกิจ ศึกษา ซึ่ง ต้องเข้า รับ การฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 มาแล้ ว 2 โดส
ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ใช้แนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้ กั บ บุ ค ลากรและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ส่วนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คาดว่ามหาวิทยาลัยยังคงต้องจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากพื้นที่สงขลาและวิทยาเขตบางพื้นที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ
Onsite ได้ และอาจจะต้องทาหลักสูตร Sandbox สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิ การบดี (ผศ.สิทธิ โชค จันทร์ ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่ อง การเบิกจ่ายรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ของหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันทาการ
สุดท้ายของเดือน กันยายน 2564 นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้กันเงินไว้สาหรับเบิกจ่ายเหลื่อมปี หมวดงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 47,000,000 บาท
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
3 รายการ และอีก 1 รายการ ยังไม่ดาเนินการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 37,020,500 บาท และรายการครุภัณฑ์
จานวน 60 รายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 23 รายการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงราคา/ประกวดราคา จานวน 23 รายการ ได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว รอทา
สั ญญา จ านวน 13 รายการ และท าสั ญ ญาแล้ ว /รอส่ ง มอบของ/ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง/รอเบิ ก จ่ า ย จ านวน
1 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 131,769,600 บาท
ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหาร ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ ให้เป็นปัจจุบัน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้จัดทาโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาออนไลน์เพื่อสอบถามเรื่องการเรียนการสอน
ในปัจจุบั นที่ได้รั บผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของ
ผู้ปกครองและนักศึกษา นัน้ จากการสารวจมีนักศึกษาได้รับผลกระทบ จานวนทั้งสิ้น 1,826 คน นักศึกษายืนยัน
ได้รับผลกระทบ จานวน 1,310 คน และแจ้งว่าขาดอุปกรณ์การเรียน Notebook Computer Smartphone
จานวน 756 คน ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet/Wi-Fi ได้ จานวน 581 คน
ที่ประชุม รับทราบ
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1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การงดเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
ตามที่กองบริห ารงานบุคคล ได้เชิญพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์ จานวน 39 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดาเนินการตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
(ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น เพื่อป้องกันการ
เกิดปั ญหาในอนาคตและเป็ นการทาความเข้าใจที่ตรงกัน จึงขอให้ ผู้ บริห ารทุกหน่ว ยงานกาชับ และติดตาม
บุคลากรดังกล่าวฯ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2564
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริ หารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 23 กันยายน
2564 เวลา 09.00น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ ายเลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารฯ ได้ จั ด ท า รายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารฯ ครั้ งที่ 9 /2564
เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอเสนอต่อที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ ได้มี การประชุ มผู้ บ ริ หารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหั สบดี ที่ 23 กันยายน
2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ ประชุ มผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ ได้ ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ
ที่ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ติด ตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนด
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
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ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ใ ห้ ร ายงานผลการประเมิ น ต่ อ
สภาสถาบันอุดมศึกษาและให้สภาสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น
ในปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กาหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2563 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564 โดยมีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
(ปวส.) จานวน 6 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 79 หลักสูตร และระดั บปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น 91 หลักสูตร สาหรับการประเมินคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ประเมิน 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 85 หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ
เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพ
วัดคุณภาพตามเกณฑ์ “ผ่านมาตรฐาน” และ “ไม่ผ่านมาตรฐาน” ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1)
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หน่วยงาน มีการประเมินคุณภาพตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ของ สกอ.และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย
รวม 19 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2)
3. ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บมหาวิทยาลั ย ประจาปีก ารศึ กษา 2563
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย มี การประเมินคุ ณภาพตามระบบประกัน คุณภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้ว ยตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัว บ่งชี้อัตลั กษณ์ มทร.ศรีวิชัย รวม 19 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ใน
ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3)
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2564 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลั ย
ประจาปีการศึกษา 2563
อ้างอิง
เอกสารแนบ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
เอกสารแนบ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563
เอกสารแนบ 3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/uis2q
ที่ประชุม รับทราบ
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4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้กาหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน สาหรับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 24 ข้อประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ โดยยึดหลักการที่ว่า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ในการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย น การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารชุม ชน อนุ รั ก ษ์ศิ ล ปวัฒ นธรรม และ
สิ่ ง แวดล้ อมอย่ างยั่ ง ยื น พร้ อมพัฒ นาบุ ค ลากรให้ ก้า วทัน ต่ อ กระแสโลกาภิ วัฒ น์ ตามวิ สั ย ทัศ น์ม หาวิท ยาลั ย
นวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัย มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2 หน่วยงาน ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ โดยคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 หลักสูตร และวิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียน
การสอน จานวน 5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด
และผลการประเมิน ดังเอกสารแนบท้ายวาระ
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี จ านวนทั้ ง สิ้ น 832,321,600 บาท โดยส านั ก งบประมาณได้ โ อนจั ด สรร
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 1 จานวน 500,554,600 บาท คงเหลื อที่ยังไม่ได้รับโอนจัดสรร
จานวน 331,767,000 บาท (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4) โดยมีหลักเกณฑ์การโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ไปยังหน่วยงาน นั้น
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อโปรดทราบ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ
ที่ประชุม รับทราบ
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4.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
(ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่
หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ น ไตรมาส 4 (1 ตุ ล าคม 2563 –
30 กันยายน 2564) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับดาเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่หน่วยงานต่างๆ และกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงาน
เข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึ งได้ กาหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบมาตรการกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ ใช้เ ป็น กรอบและแนวทางในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกาหนดค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด สาหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้จานวน 34 ตัวชี้วัด นั้น
ขณะนี้ ไ ด้ สิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ ว เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) กองนโยบายและแผนได้กากับติดตามและ
รวบรวมผลการดาเนินงาน ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปี คิดเป็นร้อยละ 75
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จึ งเห็ น สมควรเสนอต่อที่ประชุ มผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่อโปรดทราบรายละเอี ยดดั งเอกสารแนบสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/uis2q
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานจานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจานวนผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดาเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล นั้น
ในการนี้จึงขอรายงานจานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
จานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อที่ประชุมดังนี้
1. จานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565
บุคลากรที่ได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของบุคลากรทั้งหมด และนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 21.06
ได้รับจัดสรรวัคซีน
จาก อว. (โดส)
พื้นที่/วิทยาเขต
รอบที่ ๑ รอบที่ ๒
สงขลา
350
396
นครศรีธรรมราช 270
280
ตรัง
100
100
ชุมพร
10
-

การรับวัคซีนของบุคลากร
(คน)
จาก อว. ทั่วไป ร้อยละ
350
330 81.15
325
189 73.22
117
128 82.21
10
100

การรับวัคซีนของ
นักศึกษา (คน)
ทั่วไป
ร้อยละ
2,030 19.63
912
25.72
262
19.80
-

2. จานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติการดาเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และคณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชั ย ได้เ ห็ น ชอบให้ กาหนดหลั ก เกณฑ์แ นวทางปฏิบัติการดาเนิ นงานและเบิก จ่ายเงิ นอุดหนุ น
โครงการวิ จั ย จากแหล่ งทุ น ภายนอก เพื่อ ให้ การบริห ารจั ดการ วางแผนงาน ควบคุ ม วางระบบและกลไก
การกากับงานวิจัย ตลอดจนการประเมินติดตามโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญารับทุน นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการดาเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่ งทุนภายนอก
พ.ศ. .... ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เพื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการดาเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ....
มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.2 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยข้ อ
กาหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาได้ เสนอ (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย
ว่าด้วยการดาเนินงานมาตรฐานการวิจัย พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมผู้บริหารคราวประชุมครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่
23 เดือนกันยายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แก้ร่างระเบียบดังกล่าวตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นั้น
บั ดนี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ด าเนิ นการปรั บแก้ ตามค าแนะน าของที่ ประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อกาหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อเสนอสังเกตและร่วมกันอภิปราย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อกาหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ดังนี้
1. ในข้ อ 10 ของ (ร่ า ง) ระเบี ย บฯ “ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
โครงการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน” นั้น เสนอแนะให้มีการจัดทาแผนในการรับโครงการและแผนกาหนด
การประชุมให้ชัดเจน และให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
2. ในข้อ 11 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็นสาม
แนวทาง” นั้น เนื่องจากใน (ร่าง) ระเบียบฯ มีการแจ้งคุณสมบัติของโครงการวิจัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอ้างอิงแหล่งที่มา จึงเสนอแนะให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งประเภทการ
พิจารณาโครงการวิจัย ให้ชัดเจน
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3. ในข้อ 19 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “อัตราค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย” การก าหนดอั ต ราการจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุม ต้องอาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กาหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556 ไปแล้วนั้น จึงเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้
3.1 รายละเอียดในข้อ 19 เปลี่ยนเป็น ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556 และ อัตรา
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กาหนดรายชื่อ
คณะกรรมการและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556
3.2 ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย
เสนอแนะให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจั ดท า (ร่ าง) ระเบี ย บฯ ไว้ เ พื่ อ รองรั บการเบิ กจ่ ายค่ า เบี้ ยประชุ ม ของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจจะระบุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติหน้าที่จากค่าธรรมเนียมในการเสนอขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. ในข้อ 20 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “โครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นก่อนระเบียบฉบับนี้ให้
มีผลใช้บังคับ” นั้น เสนอแนะให้ตัดคาว่า “ให้” ออก
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ า ง) ระเบียบมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ว่า ด้วยข้ อ
กาหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นาเข้า
คณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งให้มีกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
และส่ งเสริ มให้ บุ คลากรมีความก้าวหน้ าในอาชีพและด้านการพั ฒนาศั กยภาพในการปฏิบั ติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดาเนินการกองทุนพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม จึงได้
จัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และให้การนา
เงิ นกองทุ นพั ฒนาบุ คลากรมาใช้ เป็ นไปด้วยความถู กต้ อง และคณะกรรมการปรั บปรุ งร่างระเบี ยบเงิ นรายได้
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ดาเนินการปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ตั้ง ข้อสังเกตรายละเอียดในข้อ 13 และ 18 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ เนื่องจากมี
เนื้อหาซ้า จึงเสนอแนะให้ตัดข้อ 18 ออก
มติที่ประชุม เห็น ชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... มอบกองบริหารงานบุคคล ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม น าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
5.4 พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบเลื่อนกาหนดการจัดการแข่ง ขัน กีฬามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาด้านกีฬาและ
การมีส่วนร่วมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
โดยกาหนดจัดในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จังหวัดสงขลา นั้น
ตามข้อกาหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ข้อ 1 การกาหนดพื้นที่สถานการณ์จาแนกตาม
เขตพื้นที่จังหวัด ยังคงบังคับใช้ต่อไป ข้อ 2 การขยายเวลาการการบังคับใช้มาตรการสาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด เพื่อการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจากัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนใหญ่ สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานที่ตั้ง ปทุมธานี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถานที่ตั้ง นครปฐม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถานที่ตั้ง พระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถานที่ตั้ง ชลบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ตั้ง นครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ตั้ง สงขลา

ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ประกอบกับกองพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินการขอความอนุเคราะห์การใช้สนามกีฬาติณสู ลานนท์ สาหรับ
ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่สถานที่ดังกล่าว จังหวัดสงขลา ได้ใช้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนอีกทั้งสถานที่พัก โรงแรมในจังหวัดสงขลาบางแห่งได้ถูกจัดเป็น Hospitel สาหรับรองรับผู้ป่วย
โควิดที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาให้ ความเห็ นชอบเลื่ อนก าหนดการจั ดการแข่ งขันกี ฬามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 จากเดิมในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ปีการศึกษา 2564
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น จัดการแข่งขันกีฬาฯ ในปีการศึกษา 2565 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 กองพัฒนานักศึกษา จะได้ดาเนินการเสนอวาระเพื่อเข้าประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และแจ้งการเลื่อนกาหนดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 8 แห่ง ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการเลื่อนกาหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ ในปีการศึกษา 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบกองพัฒนานักศึกษา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา

เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานที่
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงมีการยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. ....
ในการนี้ กองคลังจึงขอเสนอ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้ วย การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและ
ค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. .... ดังนี้
1. รายละเอี ยดของหลั กการและเหตุ ผล เสนอแนะให้ เพิ่ มเติ มเจตนาและเหตุ ผลของการจั ดท า
(ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวให้ชัดเจน
2. คานิยาม “อาจารย์พิเศษ” และเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ “อาจารย์พิเศษ”
หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชิญให้สอนในหน่วยงานและได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็น
อาจารย์พิเศษ
3. ในข้อ 6 ของ (ร่ าง) ระเบียบฯ ที่ประชุมเห็ นชอบให้ เบิกเงินค่ าสอนพิเศษและค่าสอนเกิ น
ภาระงานสอนตามตารางสอน
4. ในข้อ 13 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “ผู้ทาการสอนในข้อ 11 และ ข้อ 12 ที่สอนครบตามจานวน
หน่วยชั่วโมงที่ต้องทาการสอนในหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนสาหรับหน่วย
ชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจานวนหน่วยชั่วโมงที่กาหนดดังกล่าว” เสนอแนะให้ตัดคาว่า “ดังกล่าว” ออก
5. ในข้อ 17.4 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน
กรณีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ผู้สอนต้องแนบภาพหน้าจอเพื่อแสดงตัวตน
และแสดงเวลาในการสอนแต่ละรายวิชาตามตารางรายบุคคล
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มติที่ประชุม เห็น ชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. .... มอบกองคลัง ปรั บแก้ตาม
ข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม น าเข้ า คณะกรรมการด้ า นกฎหมายเพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 13.15 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้จดรายงานการประชุม

อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

