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วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
20. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
21. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
25. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
26. อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ เพียรเจริญ
30. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
31. รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
32. นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์

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

นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข

39. นางอุษา ศรีเจริญ
40. อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
2. นางดาวดล สวัสดิลานนท์
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
3. นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส
4. นายธีรธัชช์ แซ่ล้อ
5. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

หน้าที่ ๒/12

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(เลขานุการที่ประชุมฯ)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ สังกัดกอง
บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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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 ขอแสดงความยิ น ดีแ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อานวยการวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิ ชัย ในคราวประชุม ครั้ งที่ 206-12/2564
เมื่อวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และในคราวการประชุมครั้งที่ 207-13/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2564 ได้มีมติพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 3 ตาแหน่ง จึงขอแสดงความ
ยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
1. นายทวีศั กดิ์ ศรี ภู งา ได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ง ผู้ อานวยการวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดกา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
2. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ กิ ต ติ ก ร ขั น แกล้ ว ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปิ ย ะ ประสงค์จั น ทร์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง คณบดี ค ณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ขอเชิ ญ ชวนบุ ค ลากรเข้ า รั บ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้ นภูมิคุ้มกัน และรับมือไวรั สสายพันธุ์ใหม่ ก่อนการเปิดการเรี ยนการสอน
รูปแบบ Onsite ในวันที่ 31 มกราคม 2565
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดให้เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ในวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น
จึงขอให้ผู้บริหารช่วยกันประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบจานวน 2 เข็ม ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดไว้
ให้เข้ารับการวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและรับมือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสามารถติดต่อเข้ารับวัคซีนได้ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาล (รพ.) ใกล้บ้าน
ที่ประชุม รับทราบ
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1.1.3 การสื่อสารในองค์กร
เนื่องด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝากความห่วงใยไปยังคณะ วิทยาลัย ถึงกระแสข่าวใน
ปัจจุบัน เช่น นโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นโยบายการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น จึงขอเน้นย้า
ไปยังผู้บริหารอีกครั้ง เรื่องการสื่อสารในองค์เป็นสิ่งสาคัญซึง่ จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์กรในทางบวก ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมภายในหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์การชี้แจงข้อมูลข่าวสารยังไม่
ทั่วถึงจึงทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมประชุมหารือ
การปฏิรูปการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก โดยจะแจ้งกาหนดวันในการประชุมให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.4 การปรับปรุงหลักสูตร
เน้นย้าไปยังคณบดี ผู้อานวยการ ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามที่สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้กาหนดไว้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.5 การจัดทาโครงการ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
เนื่องด้ว ยมหาวิทยาลัย มีบุคลากรด้านการออกแบบและจัดทาแบบรูปรายการสิ่ งก่อสร้างจากัด
จึงทาให้การดาเนินโครงการปรับปรุงหรือจัดทาแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกิดความ
ล่าช้า อาจจะต้องมีการจัดจ้างให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินการออกแบบรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง แทนนั้น
จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทาโครงการ พร้อมรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างไว้ ให้พร้อม เพื่อที่จะสามารถเสนอขอ
งบประมาณได้ทนั ที
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิ การบดี (ผศ.อุ ดร นามเสน) แจ้ งต่ อที่ ประชุ ม เรื่ อง ประกาศกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เรื่ อ ง การก าหนดให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามหนังสือที่ อว 0224.1/ว 19842 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 ซึ่งตามประกาศ
กระทรวงฯ ได้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
3. กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
4. กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
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5. กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
6. กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ ถู ก จั ด ให้ อ ยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากลุ่ ม ที่ 2
มีพันธกิจหลั กและยุ ทธศาสตร์ ที่ มุ่งสู่ การจั ดการการศึกษาเพื่ อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่ งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยต้อง
1. สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนาองค์
ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ
3. ส่งเสริมบทบาทความร่ วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. เน้นการเรียนการสอนควบคู่การปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทางาน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าร่วมการรับฟังการทาประชาพิจารณ์การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามที่มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการ (ร่าง) พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้ มหาวิทยาลั ยมีการบริห ารจัดการที่ดีตามหลั กหลักธรรมาภิบาล มีความ
คล่องตัวในการดาเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะดาเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรเข้าร่วมการรับฟังการทาประชาพิจารณ์การเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้กองบริหารงาน
บุคคลจะทาหนังสือแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงานทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง รายงานจานวนเงินจาก
การปิดบัญชีกองทุน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการยุบกองทุนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น จึงขอรายงานจานวนเงินจากปิดบัญชีกองทุน
ดังกล่าว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มียอดเงินทั้งสิ้น 120.25 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยได้บันทึกเป็น
รายได้สะสม 101 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือบันทึกเป็นรายได้สะสมเพิ่มเติม ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่
ประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.4 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายรายการ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ ขณะนี้ได้ทาสัญญาแล้ว
จานวน 1 รายการ ได้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้างแล้วรอทาสัญญาตามกระบวนการ จานวน 1 รายการ และอยู่ระหว่าง
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ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 รายการ ในส่วนรายการครุภัณฑ์ จานวน 60 รายการ ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว
จ านวน 5 รายการ ท าสั ญญาแล้ ว /รอส่ งมอบของ/ด าเนิ นการก่ อสร้ าง/รอเบิ กจ่ าย จ านวน 39 รายการ
คาดว่าจะเบิกจ่ ายได้ภายในไตรมาส 2 ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ ว รอทาสัญญา จานวน 7 รายการ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 8 รายการ คาดว่าจะดาเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปลายไตรมาส 2 และไตรมาส 3
และอยู่ระหว่างทบทวน แก้ไข สเปคใหม่ จานวน 1 รายการ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.5 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
เนื่องด้วยวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสั งคมรายตาบลแบบบู รณาการ มหาวิทยาลั ยสู่ ตาบล สร้างรากแก้ว ให้ ประเทศ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ส งขลา
มีเอกสารรอดาเนินการเบิกจ่ายเป็นจานวนมาก จึงขอเน้นย้าไปยังผู้บริหารแต่ละพื้นที่ กากับติดตามและเร่ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.6 รองอธิการบดี (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง มหาวิทยาลัยเข้าร่วม
บรรยายแนวทางความรู้ในงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’
ด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนาพาพลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการจัดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’
ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมบรรยายแนวทางความรู้ ในรูปแบบของการบรรยายผ่านแฟลตฟอร์ม
ออนไลน์ จานวน 3 เรื่อง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเลภาคใต้
กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน และ การติดต่อสื่อสาร
และการเจรจาต่อรอง ซึ่งขอขอบคุณ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
ผู้บริหารและอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ ที่ให้ความร่วมมือ
และร่วมบรรยายจนงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11/2564
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน
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 11/2564
เรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอเสนอต่อที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 11/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกาหนดวันเสด็จ
พระราชด าเนิ นแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญญาบั ตรแก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2562 และประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่มหาวิท ยาลัยได้จั ดส่งหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตกาหนดวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 และประจาปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น บัดนี้ สานักพระราชวัง ได้แจ้ง
หนังสือกลับมายังมหาวิทยาลัย ทรงกาหนดวันเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
ดังกล่าว ในวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้ว จึงขอแจ้งต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน
2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
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
4.3 รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 แบบโควตา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ดาเนินการสอบคัดเลือก
และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอรายงานข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษารอบที่ 1 แบบโควตา รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ป ระชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมให้ คณะ วิทยาลัย ที่มีการ
เปิ ดรั บ นั กศึกษาใหม่ร ะดับ ปวช. และปวส. เร่ง ดาเนินการเรื่องการประชาสั มพั นธ์การรั บนักศึกษาใหม่ใ น
ทุกช่องทางอย่างเต็มรูปแบบ
ที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 12/2564

หน้าที่ ๘/12

4.4 รายงานข้ อ มู ลการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกัน การโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคนา 2019 (COVID-19) ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่ ส านั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ยน ได้ รั บมอบหมายให้ เก็ บข้ อมู ล การฉี ดวัคซี นของ
นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานการด าเนิน งานและรายงานทางการเงิ น กองทุน ส่งเสริ มและพัฒ นางานวิจัย มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2564
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้บริหารจัดการ
กองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการดาเนินงานและรายงานทางการเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบทีถ่ ูกต้อง
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานการดาเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ได้บริหารจัดการกองทุนฯ
ในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕63
ในการนี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จึ ง ขอเสนอรายงานการด าเนิ น งานแล ะรายงานทาง
การเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
ที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
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หน้าที่ ๙/12

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน พ.ศ. ….
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อการดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน พ.ศ. .... ในคราวประชุมผู้บริหารครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นั้น เพื่อให้การเบิก
จ่ า ยเงิ น ในการด าเนิ น งานด้ า นสหกิ จ ศึ ก ษาและการจั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างานเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน พ.ศ. ….
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชัย เรื่ อง หลั กเกณฑ์และอั ตราค่าใช้ จ่ายส าหรั บดาเนิ นงานสหกิ จศึกษาและการจั ดการศึ กษา
เชิงบูรณาการกับการทางาน พ.ศ. ….
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. ข้อ 4 ของ(ร่าง) ประกาศฯ อัตราค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ เสนอแนะให้มี
การยกเลิกความในข้อดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. ข้อ 5 ของ(ร่าง) ประกาศ ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทางาน เสนอแนะให้มีการกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน โดยจ่ายค่าตอบอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา และค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑,0๐๐ บาท ต่อนักศึกษาหนึ่งคน
3. ข้อ 5.4 ของ(ร่าง) ประกาศ การค่าตอบแทนเหมาจ่ายสาหรับบุคลากรของสถานประกอบการที่
ได้รับมอบหมาย เสนอแนะให้จ่ายค่าตอบแทนภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑,0๐๐ บาท ต่อนักศึกษาหนึ่งคน
มติที่ประชุม มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๕ - ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวัน ที่ 28 ตุล าคม 2564 ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้ว ยการบริห าร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบดังกล่าว
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. .... ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระ
การประชุมฯ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 12/2564

หน้าที่ ๑๐/12

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ก ารสนั บสนุ น บุ ค ลากรไปน าเสนอผลงานวิ จัย ในระดับ นานาชาติ ณ ต่า งประเทศ พ.ศ. ....
มอบผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๕ - ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวัน ที่ 28 ตุล าคม 2564 ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้ว ยการบริห าร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจั ย พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบ
ดังกล่าว
ในการนี้ สถาบั นวิจัย และพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยเรื่ อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. .... ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระ
การประชุมฯ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. .... มอบผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๕ - ๑๑/๒๕๖๔
เมื่ อวัน ที่ 28 ตุล าคม 2564 ได้ ออกระเบี ยบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชัย ว่ าด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณเพื่อส่งเสริ มและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบ
ดังกล่าว
ในการนี้ สถาบั นวิจัย และพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. ข้อ 8 ของ(ร่าง) ประกาศ เสนอแนะให้แก้ไขรายละเอียด
จากเดิม ข้อ ๘ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์และลักษณะบทความวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด ผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
จะต้องคืนเงินเป็นจานวนสองเท่าของค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ที่ได้รับการสนับสนุน ให้กับมหาวิทยาลัย และให้
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คณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณส่ งเสริมและพัฒ นางานวิจัย ของมหาวิทยาลั ย เสนอมหาวิทยาลั ยเพื่อให้
พิจารณาบทลงโทษต่อไป
แก้ไขเป็น ข้อ ๘ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์และลักษณะบทความวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด ผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
จะต้องคืนเงินเป็นจานวนสองเท่าของค่าตอบแทนการตีพิมพ์ หรือค่าธรรมเนียมที่วารสารวิชาการเรียกเก็บเพื่อ
การตีพิมพ์ (Page Charge) ที่ได้รับการสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาบทลงโทษต่อไป
2. ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์อย่างละเอียด
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. .... มอบผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.5 พิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการสอบภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนและ
สายวิชาการ
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน
การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการโดย
อนุโลม เพื่อใช้ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ กันยายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔) เป็นต้นไป โดยการปรับปรุงตัวชี้วัดในครั้งนี้ ได้กาหนดผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ผลการสอบ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างชัดเจนนั้น
ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงขอนาเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการ
สอบภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ (ข้อมูลผลการสอบ Pretest Speexx : สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑. พิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยต้องการสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนและสายวิชาการ และมอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกประกาศ
๒. พิจารณามอบกองบริหารงานบุคคล แจ้งเวียนให้ หน่ว ยงานในสังกัดนาระดับผลการสอบที่
มหาวิทยาลัยประกาศในข้อ ๑ ไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนใน
ตัว ชี้วัดที่ ๕ ค่าเป้าหมายที่ ๕ โดยให้ใช้ผ ลการสอบตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ กันยายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)
และสาหรับบุคลากรสายวิชาการให้นาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบถัดไป
๓. มอบกองบริหารงานบุคคล เสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสายวิชาการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมต่อไป
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต การกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้วัดผลการสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบที่ ๑/๒๕๖๕ โดยเสนอแนะให้ มาตรฐานที่ใช้วัดผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
อยู่ ที่ ร ะดั บ A2 สายวิ ช าการ อยู่ ที่ ร ะดั บ B1.1 และในปี ง บประมาณถั ด ไป มหาวิ ท ยาลั ย จะหารื อ ร่ ว มกั บ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ใ ช้ วั ด ผลการสอบภาษาอั ง กฤษส าหรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และ
สายวิชาการ กาหนดให้มาตรฐานที่ใช้วัดผลการสอบภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ที่ระดับ A2
และสายวิ ช าการ อยู่ ที่ ร ะดั บ B1.1 และมอบส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย นจั ด ท ำประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้วัดผลกำรสอบภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนและสำย
วิชำกำร ต่อไป
๒. พิจารณามอบกองบริหารงานบุคคล แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดนาระดับผลการสอบที่
มหาวิทยาลัยประกาศในข้อ ๑ ไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนใน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๕ ค่ า เป้ า หมายที่ ๕ โดยให้ ใ ช้ ผ ลการสอบตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ ถึ ง วั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๕ และสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการให้นาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบถัดไป
๓. มอบกองบริหารงานบุคคล เสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติร าชการเพื่อกาหนดตั วชี้วัด ให้มีค วามเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กาหนดในข้อ 1
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) ขอคุณพระศรีรัตนตรัย
จงอานวยอวยพรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกๆ ท่าน จงมีแต่ความสุขปราศจากทุกข์ สุขภาพ
แข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน และสุขสมหวังดั่งใจตลอดปีและตลอดไป
เลิกประชุมเวลา 12.19 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้จดรายงานการประชุม

อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

