รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 11/2564
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
10. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
11. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
12. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
22. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
23. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
25. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
26. อาจารย์นิตยา ทัดเทียม
27.
28.
29.
30.
31.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
อาจารย์สุดคนึง ณ ระนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ เพียรเจริญ
อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
แทน รักษาราชการแทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล สวัสดิลานนท์
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข

39. นางอุษา ศรีเจริญ
40. อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
2. นางดรุณี ลีนิน
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
2. นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
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รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(เลขานุการที่ประชุมฯ)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป สานักงานวิทยาเขตตรัง
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ยังพบยอดผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ กระจายไปยังทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ และเพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยดาเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 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 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตามที่ม หาวิ ท ยาลั ย ได้แ จ้ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย เรื่ อง ปฏิ ทิ น
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น ทาให้มีข้อสงสัยจากผู้ปกครอง
และนักศึกษา ถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะหารือร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบลงทุ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เน้ น ย้ าให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยเบิ กจ่ายและผู้ บ ริห ารทุกท่าน กากับติดตาม การดาเนิ นการงบลงทุ น
ให้เร่งจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.) โดยด่วน เพื่อจะได้ดาเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 2
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิ การบดี (ผศ.สิทธิ โชค จันทร์ ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายรายการ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ ขณะนี้ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว
รอทาสั ญญาตามกระบวนการ จานวน 3 รายการ และอีก 1 รายการ รอทาสัญญา ในส่ วนรายการครุภัณฑ์
จานวน 60 รายการ ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จานวน 1 รายการ ทาสัญญาแล้ว/รอส่งมอบของ/ดาเนินการ
ก่อสร้าง/รอเบิกจ่าย จานวน 25 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2 ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว รอทา
สัญญา จานวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 18 รายการ คาดว่าจะดาเนินการ
เบิกจ่ายได้ภายในปลายไตรมาส 2 และไตรมาส 3 และอยู่ระหว่างทบทวน แก้ไข สเปคใหม่ จานวน 4 รายการ
ที่ประชุม รับทราบ
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1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยหน่วยงาน และ กองทุนสหกิจศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการยุบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในหน่วยงาน และกองทุน
สหกิจศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2564 นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อส่งเสริ มและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2564 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและได้ผ่านการ
อนุ มัติเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งเดิ มคือกองทุนส่ งเสริมและพัฒ นางานวิจัย ในส่ วนระเบี ยบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อการดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางาน พ.ศ. .... จะนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป
จึงขอทาความเข้าใจกับคณะ วิทยาลัย ที่ได้มีการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้สาหรับสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน และสมทบกองทุน
สหกิ จศึกษา หน่ วยงานสามารถดาเนิ น การเบิ กจ่ายได้ตามปกติ และหากงบประมาณที่ตั้ ง จ่ายไว้ ไม่ เพียงพอ
ให้คณะ วิทยาลัย จัดทาเรื่องขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้เงินรายได้สะสมต่อไป
ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุ วัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ให้ คณะ วิทยาลั ย
พิจารณางบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าเพียงพอ
หรือไม่ หากไม่เพียงพอให้แจ้งรายละเอียดไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมเข้าคณะกรรมการพิจารณา
ขอใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้สะสม แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.3 รองอธิ การบดี (ผศ.อภิรั กษ์ สงรั กษ์ ) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่ อง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณส่ งเสริ มและพั ฒ นางานวิ จั ย พ.ศ. 2564 นั้ น ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการ จั ด ท า
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลั กเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุค ลากรนาเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งในช่วงระหว่างการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ หากหน่วยงานมีบุคลากรที่จะ
นาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ให้พิจารณาเบิกจ่ายค่าดาเนินงานในงบดาเนินงานของหน่วยงาน
ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ให้ค ณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ให้แล้วเสร็จ และขอให้ผู้บริหาร
ทาความเข้าใจและดาเนินการแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไปพลางก่อน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.4 รองอธิ ก ารบดี (ผศ.สุ เ ทพ ชู กลิ่ น ) แจ้ งต่ อที่ ประชุ ม เรื่ อง การสร้ า งการรั บรู้ ใ นการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามที่มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้ มหาวิทยาลั ยมีการบริห ารจัดการที่ดีตามหลั ก หลักธรรมาภิบาล มีความ
คล่องตัวในการดาเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะดาเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารประชาสัมพันธ์
และเชิ ญ ชวนบุ ค ลากร "รู้ ทั น และสร้ า งการรั บ รู้ ใ นการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ " สามารถศึ ก ษา

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 11/2564
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ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร่ า ง พ ระ ร า ช บั ญ ญั ติ มห า วิ ทย า ลั ย เท ค โ นโ ล ยี รา ช ม ง คล ศ รี วิ ชั ย ไ ด้ จ า ก เว็ บ ไ ซ ต์
https://url.rmutsv.ac.th/gxco6
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.5 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การรับวัคซีนของนักศึกษา
ทั้งหมด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเป็นข้อมูลใน
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงขอรายงานการรับวัคซีนของนักศึกษาทั้งหมด ณ วันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
พื้นที่/วิทยาเขต
สงขลา
นครศรีธรรมราช
ตรัง
รวม

นักศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ได้รับวัคซีน
10,283
3,905
3,399
1,454
1,320
711
15,002
6,070

ร้อยละ
37.98
42.78
53.86
40.46

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2564
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ ายเลขานุ การที่ ป ระชุ มผู้ บริ ห ารฯ ได้ จั ดท ารายงานการประชุ มผู้ บริ ห ารฯ ครั้ งที่ 10/2564
เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอเสนอต่อที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 10/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 11/2564
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ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ ประชุ มผู้ บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ได้ ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ
ที่ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็ นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ย
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ปีการศึกษา 2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ฝั งอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
และการจัดการความรู้ ยังเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้ าหมายของงาน บรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาคน บรรลุ เป้า หมายการพัฒ นาองค์ กรไปเป็ นองค์ กรเรีย นรู้
และบรรลุความเป็นชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย มีการดาเนินการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี การศึกษา 2564 คณะกรรมการบริห ารการจัด การความรู้ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยมีมติเห็นชอบประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ แล้วนั้น งานประกันคุณภาพการศึ กษา
สานักงานอธิการบดี ขอแจ้งประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 9 CoP
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานสถิติการให้บริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้กากับ
ติดตามการดาเนิ น งานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการกาหนดให้หน่วยงานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ รายงาน
สรุปสถิติการให้บริ การ และรายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ โดยมีการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี จึงได้สรุปรายงานสถิติการให้บริการ
และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้ดาเนินการจัดทาเป็นรายหน่วยงานและสรุปเป็นรายไตรมาส สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/wtkdo
เอกสารแนบหมายเลข 1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบหมายเลข 2 รายงานสรุ ป ความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายไตรมาส)
เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานสรุ ป ความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายด้าน)

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 11/2564
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จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการรายงาน
สถิติการให้บริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ต่อไป
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งให้หน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการที่อยู่ในระดับต่า พิจารณาการดาเนินงานในแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด
เข้าใจถึงการมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 พิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อสมหวัง
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้ ว ยวั ด ม่ ว งหอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา ร่ ว มกั บ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง นามว่า สมเด็จองค์ปฐมรัตนมงคลชัย
(หลวงพ่อสมหวัง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รุ่นสมหวังราชมงคล และจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่
5 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดม่วงหอม อ.บางกล่า จ.สงขลา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายดาเนินงานนาไปเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดโครงการนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2564 สาขา โทรทัศน์ออนไลน์
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่สานักงานใหญ่ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
ถนนรามอินทรา กม.8 นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการ
ประกวดโครงการนั ก ข่ า วป้ า ยแดงแห่ ง ปี 2564 สาขา โทรทั ศ น์ อ อนไลน์ โดยนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สุดยอดนักข่าวป้ายแดง ได้แก่ข่าว “เสียงที่ไม่อยากได้ยิน” โดยนักศึกษากลุ่ม
“คน เกือบ จริง” เป็นการปฎิบัติงานในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา
กลิ่นเลขา มีสมาชิกภายในกลุ่ ม จ านวน 8 คน คือ นางสาวศุภ านันท์ ฐิตินันทกร นายตรีวุฒิ ไชยชาญยุทธ
นางสาวมลิสา บินดุส๊ะ นายจักรพรรดิ์ รามวงศ์ นายบริพัชร ไชยสุวรรณ นายชลิต แซ่ลิ่ม นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน์
และนายพงศธร บุญสุข
โดยคณะกรรมการนั กข่ าวมืออาชีพ อาทิ ดร.นิพนธ์ ตั้งแสงประทีป โปรดิว เซอร์ -ผู้ ดาเนิ น
รายการ Big story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส-อาจารย์พิเศษ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นายจีระวัฒน์ สุขานนท์ นักข่าว
เดลิ นิ ว ส์ ออนไลน์ ดร.นิ พ นธ์ ตั้ งแสงประทีป ให้ ค วามเห็ นว่ า ข่า ว “เสี ย งที่ ไ ม่ อยากได้ ยิ น ” มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการนาเสนอประเด็นเรื่องเด็กแว้นที่น่าสนใจ นาเสนอได้ครอบคลุมในทุกมิติในการ
ลงพื้นที่ติดตามถ่ายภาพนาเสนอทั้งมุมของผู้ได้รับความเดือดร้อนและกลุ่มเด็กแว้น ในเชิงเทคนิคมีการขึ้นซีจีซ้อนคาพูด
ภาษามือ ในภาพรวมถือว่าผลิตได้ในระดับที่มีคุณภาพทั้งในเชิงประเด็นและภาพ และจะมีการจัดงานพิธีมอบ
รางวัลแบบออนไลน์ โดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุ ม (ศาสตราจารย์สุ วั จน์ ธั ญรส) ขอชื่นชมคณะที่ จัดส่ งนั กศึกษาเข้ าร่ วมการ
ประกวดในโครงการต่างๆ
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายในการจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่างๆ ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ดาเนินการยื่นขอรับความคุ้ มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองหรือรักษา
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงาน เจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจาก
การใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนติดตาม ดูแลประเมินและจัดสรรผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา นั้น
ในการนี้ สานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เพื่ อ โปรดทราบ รายงานผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดาเนินงานงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/wtkdo
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อการดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน พ.ศ. ….
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ปรั บปรุ งข้อบั งคับว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึ กษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการดาเนินการมีความสอดคล้องกับข้อบังคับ ว่าด้วยสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน พ.ศ. 2564 รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2557
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ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อการดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางาน พ.ศ. ....
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน อภิปรายและตั้งข้อสังเกต เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา
หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน กรณี เดินทางไปนิเทศนักศึกษาและกรณีนิเทศนักศึกษาใน
รูปแบบออนไลน์ การจ่ายค่าตอบแทนจะต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
แจ้งเพิ่มเติมว่า รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฯ และการจ่ายค่าตอบแทน ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในประกาศฯ
ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. นา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อ
การดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน พ.ศ. …. เข้าคณะกรรมการด้าน
กฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
2. จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาและการจั ดการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน พ.ศ. ….
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย ว่าด้วยการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ อ อกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้ เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และให้ก าร
บริ ห ารจั ด การด้ า นการบริ ก ารทางวิ ช าการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ด าเนิ น งานไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภ าพคณะกรรมการปรั บปรุ งระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิ ดรายได้ ในคราว
ประชุมเมื่อวัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2564 และมอบให้ ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
พ.ศ. .... เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
สานั กการจั ดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเห็ นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ บริห าร
มหาวิ ท ยาลั ย เ ทคโ น โ ลยี ร า ช มงค ลศรี วิ ชั ย เพื่ อโ ปรด พิ จ ารณ า (ร่ าง) ร ะเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดแนบท้าย
เล่มวาระการประชุมฯ
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หน้าที่ ๑๐/11

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ดังนี้
1. เรื่อง การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กรณีที่หน่วยงานให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้นั้น สามารถผลิตได้มากกว่า 1 เครื่องหรือไม่ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
(นางนุจรี โปฏกรัตน์) ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลัง เรื่อง
การให้บริการทางวิชาการ นั้น หน่วยงานสามารถให้แนวคิด การออกแบบ การผลิต การสร้าง โดยสามารถผลิต
เครื่องต้นแบบได้จานวน 1 เครื่องเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะผลิ ตมากกว่า 1 เครื่อง จะต้อง
ดาเนินงานในรูปแบบการจ้างทาของ ไม่สามารถนามาร่วมกับการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ได้
2. ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันวิธีการรับ
การจ่าย การเก็บรักษา และการบริหารโครงการเปลี่ยนไป จึงขอให้คณบดี ผู้อานวยการ ทาความเข้าใจอย่างละเอียด
หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ ให้หน่วยเบิกจ่ายนาส่งเป็นรายได้ของหน่วยงาน เพื่อจะได้นาไปบริหาร
จัดการต่อไป
มติ ที่ ประชุ ม มอบส านั กการจั ด การนวั ตกรรมและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี น า (ร่ า ง) ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะกรรมการปรั บปรุ งระเบียบการใช้เ งิน รายได้ของมหาวิทยาลัย และเชิญผู้ที่เ กี่ยวข้องเพื่อหารื อและ
พิจารณาทบทวนร่วมกันอีกครั้ง
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสอดคล้อง
กับ มาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ และนโยบายการบัญชีภ าครัฐ จึงมีความจาเป็นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2563
ซึ่งผ่านการปรับปรุงระเบียบฯ โดยคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้ว ยการ
บริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่ม
วาระการประชุมฯ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้
1. รายละเอี ยดในข้ อ 9.1 ของ (ร่ าง) ระเบี ยบฯ ให้ เปลี่ ยนเป็ น ค่ าใช้ จ่ายเป็ นเงิ นรางวั ลให้ กั บ
นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น
2. รายละเอียดในข้อ 9 วรรคสอง ให้เปลี่ยนเป็น ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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3. คานิยาม “กิจกรรม” ให้ปรับแก้คาว่า ความถนัดในด้านใดด้านหนึ่ง เป็น ความถนัดในด้านหนึ่ง
ด้านใด
มติที่ประชุม เห็น ชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... มอบกองพัฒนานักศึกษา ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้ว นาเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัล
แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
เนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
กิจกรรมและสวัสดิ การนั กศึกษา พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในการให้ รางวัลแก่
นักศึกษา จึงมีความจาเป็นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้
รางวั ล แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นหรื อ ผลงานด้ านกิ จ กรรมดี เ ด่ น พ.ศ. 2563 ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อ ส่ งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการ
นั กศึกษา พ.ศ. .... ซึ่ งผ่ านการปรั บปรุ งระเบียบฯ โดยคณะกรรมการปรับปรุง ระเบี ยบการใช้เงิ นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้
รางวั ล แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นหรื อ ผลงานด้ า นกิ จ กรรมดี เ ด่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ว่าด้วยการให้
รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... มอบกองพัฒนา
นักศึกษานาเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.46 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
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