
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 10/2564 

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                            
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
20.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
21.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง วิภาวี แสงสร้อย แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
25.  อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
27.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์  เพียรเจริญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
31.  อาจารย์กติิศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ านวยส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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33.  นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
34.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
35.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
38.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
39.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
40.  นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต     

นครศรีธรรมราช 
41.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
42.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 (เลขานุการที่ประชุมฯ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
 - ไม่มี –  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  รองศาสตราจารย์ชุตินุช  สุจริต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัย

และพัฒนา  
2.  นางสาวเกศินี ใหมคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ยังพบยอดผู้ติดเชื้อและมีการแพร่กระจายไปยังทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ตามล าดับ                                                                                                                                                                   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและคณบดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 204-10/2564 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีมติพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 
2 ต าแหน่ง จึงขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้   
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564  
   ที่ประชุม รับทราบ  

 1.1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ตามท่ี รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
จึงขอเน้นย้ าให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายและผู้บริหารทุกท่าน ก ากับติดตาม การด าเนินการงบลงทุน ให้ 
เร่งจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.) โดยด่วน เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2 
  ที่ประชุม  รับทราบ  

 1.1.3 การประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 2565 ไปยังแต่ละหน่วยงานแล้วนั้น  ขอให้คณะ วิทยาลัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้มากขึ้น โดยให้จัดท าแบนเนอร์และลิงก์การรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ วิทยาลัย เพ่ือลดระยะเวลาและเพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แล้วน าสื่อที่แต่ละคณะ วิทยาลัย ได้เตรียมไว้มาประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/2564 

 
 

หน้าที่ ๔/14 
 

 
 1.1.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
  มหาวิทยาลัยฯ จะออกประกาศ เรื่องการฝึกงาน สหกิจศึกษา ส าหรับภาคการเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2564  โดยจะก าหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น เรื่องการฉีดวัคซีนของนักศึกษาที่จะไป
ฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้ว 2 โดส 
ส่วนนักศึกษาท่ียังไมไ่ดเ้ข้ารับการฉีดวัคซีนให้ใช้แนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
  ส่วนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คาดว่ามหาวิทยาลัยยังคงต้องจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากพ้ืนที่สงขลาและวิทยาเขตบางพ้ืนที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ 
Onsite ได้ และอาจจะต้องท าหลักสูตร Sandbox ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  ที่ประชุม รับทราบ  

1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ของหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันท าการ
สุดท้ายของเดือน กันยายน 2564 นั้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้กันเงินไว้ส าหรับเบิกจ่ายเหลื่อมปี หมวดงบลงทุน 
รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 47,000,000 บาท  
  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
3 รายการ และอีก 1 รายการ ยังไม่ด าเนินการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 37,020,500 บาท  และรายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 60 รายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 23 รายการ  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงราคา/ประกวดราคา จ านวน 23 รายการ  ได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว รอท า
สัญญา จ านวน 13 รายการ และท าสัญญาแล้ว/รอส่งมอบของ/ด าเนินการก่อสร้าง/รอเบิกจ่าย จ านวน 
1 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 131,769,600 บาท 
  ทั้งนี้เพ่ือสะดวกต่อการติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหาร ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ ให้เป็นปัจจุบัน 

ที่ประชุม รับทราบ   

1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  

ตามทีม่หาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาออนไลน์เพ่ือสอบถามเรื่องการเรียนการสอน
ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของ
ผู้ปกครองและนักศึกษา นัน้ จากการส ารวจมีนักศึกษาได้รับผลกระทบ จ านวนทั้งสิ้น 1,826 คน  นักศึกษายืนยัน
ได้รับผลกระทบ จ านวน 1,310 คน และแจ้งว่าขาดอุปกรณ์การเรียน Notebook  Computer  Smartphone 
จ านวน 756 คน ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet/Wi-Fi ได้ จ านวน 581 คน  

ที่ประชุม รับทราบ   
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 1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การงดเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งอาจารย ์
  ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เชิญพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ จ านวน 39 คน เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินการตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น  เพ่ือป้องกันการ
เกิดปัญหาในอนาคตและเป็นการท าความเข้าใจที่ตรงกัน จึงขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานก าชับและติดตาม
บุคลากรดังกล่าวฯ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง  
  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2564 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 
2564 เวลา 09.00น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9 /2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2564  
  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 
2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 
ที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  ที่ประชุม  รับทราบ  

4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด)  
 ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
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ด า เนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้ นแล้ ว  ใ ห้ รายงานผลการประเมินต่อ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาและให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น   
  ในปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564 โดยมีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี จ านวน 79 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น 91 หลักสูตร ส าหรับการประเมินคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 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 ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หน่วยงาน มีการประเมินคุณภาพตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย 
รวม 19 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) 
  3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย รวม 19 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ใน  
ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3) 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2564 เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 อ้างอิง 

 เอกสารแนบ 1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 เอกสารแนบ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 เอกสารแนบ 3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพ่ิมเติมได้ที่  https://url.rmutsv.ac.th/uis2q 

  ที่ประชุม   รับทราบ  
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4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา 2563   
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 24 ข้อประเมิน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ โดยยึดหลักการที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย 
ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคม โดยมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2 หน่วยงาน ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และวิทยาลัยรัตภูมิ  โดยคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร และวิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียน
การสอน จ านวน 5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร   
  ในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด
และผลการประเมิน ดังเอกสารแนบท้ายวาระ  
  ที่ประชุม รับทราบ 

4.4 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวนทั้งสิ้น 832 ,321,600 บาท โดยส านักงบประมาณได้โอนจัดสรร
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 จ านวน 500 ,554,600 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้รับโอนจัดสรร             
จ านวน 331,767,000 บาท (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4) โดยมีหลักเกณฑ์การโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ไปยังหน่วยงาน นั้น  
  กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย                
เพ่ือโปรดทราบ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
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หน้าที่ ๘/14 
 

 
4.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4  
 (ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จ าเป็นเร่งด่วนที่
หน่วยงานขออนุมัติเพ่ิมเติม แล้วนั้น  
  ในการนี้กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ  
  ที่ประชุม รับทราบ 

4.6 มาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่หน่วยงานต่างๆ และกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงาน
เข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึงได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบมาตรการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ  
  ที่ประชุม รับทราบ  

4.7 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ส าหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้จ านวน 34 ตัวชี้วัด นั้น  
  ขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว เพ่ือแสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) กองนโยบายและแผนได้ก ากับติดตามและ
รวบรวมผลการด าเนินงาน  ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 75 
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หน้าที่ ๙/14 
 

 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดดังเอกสารแนบสามารถ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่  https://url.rmutsv.ac.th/uis2q   
  ที่ประชุม รับทราบ  

4.8 รายงานจ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ านวนผู้ติดเชื้อ 
 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล นั้น 
  ในการนี้จึงขอรายงานจ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อที่ประชุมดังนี้  
  1. จ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 
บุคลากรที่ได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของบุคลากรทั้งหมด  และนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 21.06  
 

พ้ืนที่/วิทยาเขต 
ได้รับจัดสรรวัคซีน
จาก อว. (โดส) 

การรับวัคซีนของบุคลากร
(คน) 

การรับวัคซีนของ
นักศึกษา (คน) 

รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ จาก อว. ทั่วไป ร้อยละ ทั่วไป ร้อยละ 
สงขลา 350 396 350 330 81.15 2,030 19.63 
นครศรีธรรมราช 270 280 325 189 73.22 912 25.72 
ตรัง 100 100 117 128 82.21 262 19.80 
ชุมพร 10 - 10 - 100 - - 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์

แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหารงานวิ จัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ได้เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือให้การบริหารจัดการ วางแผนงาน ควบคุม วางระบบและกลไก  
การก ากับงานวิจัย ตลอดจนการประเมินติดตามโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญารับทุน นั้น 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
พ.ศ. . . . .  ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เ พ่ือพิจารณารายละเอียด  
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
  มติที่ ประชุม เห็นชอบ (ร่ าง )  ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย  
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 
มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยข้อ
ก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 

 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการด าเนินงานมาตรฐานการวิจัย พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมผู้บริหารคราวประชุมครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่  
23 เดือนกันยายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แก้ร่างระเบียบดังกล่าวตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นั้น   
  บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการปรับแก้ตามค าแนะน าของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อเสนอสังเกตและร่วมกันอภิปราย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ดังนี้   

1. ในข้อ 10 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน” นั้น  เสนอแนะให้มีการจัดท าแผนในการรับโครงการและแผนก าหนด 
การประชุมให้ชัดเจน และให้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

2. ในข้อ 11 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็นสาม
แนวทาง” นั้น เนื่องจากใน (ร่าง) ระเบียบฯ มีการแจ้งคุณสมบัติของโครงการวิจัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอ้างอิงแหล่งที่มา จึงเสนอแนะให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งประเภทการ
พิจารณาโครงการวิจัย ให้ชัดเจน  
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3. ในข้อ 19 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “อัตราค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติ

หน้าที่  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” การก าหนดอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิรับเบี้ยประชุม ต้องอาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556 ไปแล้วนั้น  จึงเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้  
    3.1 รายละเอียดในข้อ 19 เปลี่ยนเป็น ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556 และ อัตรา 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ก าหนดรายชื่อ
คณะกรรมการและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2556  
    3.2 ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
เสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท า (ร่าง) ระเบียบฯ ไว้เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจจะระบุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติหน้าที่จากค่าธรรมเนียมในการเสนอขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

4. ในข้อ 20 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “โครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นก่อนระเบียบฉบับนี้ให้
มีผลใช้บังคับ” นั้น  เสนอแนะให้ตัดค าว่า “ให้” ออก   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อ
ก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม น าเข้า
คณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไป  

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 

 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
 ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งให้มีกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพและด้านการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินการกองทุนพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม จึงได้
จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 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 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และให้การน า
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และคณะกรรมการปรับปรุงร่างระเบียบเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งข้อสังเกตรายละเอียดในข้อ 13 และ 18 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ เนื่องจากมี
เนื้อหาซ้ า จึงเสนอแนะให้ตัดข้อ 18 ออก  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  มอบกองบริหารงานบุคคล ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม น าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 

 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เพ่ือส่งเสริมทักษะของนักศึกษาด้านกีฬาและ               
การมีส่วนร่วมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย                 
โดยก าหนดจัดในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา นั้น 
 ตามข้อก าหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ข้อ 1 การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์จ าแนกตาม
เขตพ้ืนที่จังหวัด ยังคงบังคับใช้ต่อไป ข้อ 2 การขยายเวลาการการบังคับใช้มาตรการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด เพ่ือการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจ ากัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนใหญ่ สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 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 ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์การใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์ ส าหรับ
ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่สถานที่ดังกล่าว จังหวัดสงขลา ได้ใช้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนอีกทั้งสถานที่พัก โรงแรมในจังหวัดสงขลาบางแห่งได้ถูกจัดเป็น Hospitel ส าหรับรองรับผู้ป่วย
โควิดที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 จากเดิมในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ปีการศึกษา 2564 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น จัดการแข่งขันกีฬาฯ ในปีการศึกษา 2565 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 กองพัฒนานักศึกษา จะได้ด าเนินการเสนอวาระเพ่ือเข้าประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และแจ้งการเลื่อนก าหนดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 8 แห่ง ต่อไป 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการเลื่อนก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ ในปีการศึกษา 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบกองพัฒนานักศึกษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. .... 

 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานท่ี
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. รายละเอียดของหลักการและเหตุผล เสนอแนะให้เพ่ิมเติมเจตนาและเหตุผลของการจัดท า 
(ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวให้ชัดเจน  

2. ค านิยาม “อาจารย์พิเศษ” และเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความเพ่ิมเติม ดังนี้ “อาจารย์พิเศษ” 
หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชิญให้สอนในหน่วยงานและได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็น
อาจารย์พิเศษ 

3. ในข้อ 6 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้เบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน 
ภาระงานสอนตามตารางสอน  

4. ในข้อ 13 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ “ผู้ท าการสอนในข้อ 11 และ ข้อ 12 ที่สอนครบตามจ านวน
หน่วยชั่วโมงที่ต้องท าการสอนในหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนส าหรับหน่วย
ชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจ านวนหน่วยชั่วโมงที่ก าหนดดังกล่าว”  เสนอแนะให้ตัดค าว่า “ดังกล่าว” ออก  

5. ในข้อ 17.4 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน 
กรณีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ผู้สอนต้องแนบภาพหน้าจอเพ่ือแสดงตัวตน
และแสดงเวลาในการสอนแต่ละรายวิชาตามตารางรายบุคคล 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. ....   มอบกองคลัง ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม น าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  
แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  - ไม่มี -  
 
เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 
 
 
 
  

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


