
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
13.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
16.  น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
19.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
24.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
29.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  นางสาวจิดารัชต์   เพ็ชรจ ารัส ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
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33.  นางสาววิลาวัณย์   คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
35.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
37.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
38.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
7.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
9.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
 

1.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
4.  นายวรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
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 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 1.1.1 เรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 
9 มหาวิทยาลัย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
 

  ตามที่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ทั้ง 9 มหาวิทยาลัย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ 
ในการร่วมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศของผู้ประกอบการ SMEs 
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการบริหารประเทศด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ก าหนดให้การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากข้ึน นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงมอบแต่ละคณะด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเป้าหมายและจัดหาบัณฑิตที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่ประกอบการ 
SMEs และมีความต้องการประกอบการ SMEs ในการสร้างอาชีพ เข้าร่วมบูรณาการและให้การช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 
๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1  ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ฯ ครั้งที่8/2558 ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2558 
  ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่8/2558 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2558  
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี  - 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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3.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
 จัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2558  
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ความเป็นมา  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 
2558 ได้เห็นชอบพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2558 เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้มากยิ่งขึ้น และเห็นสมควรน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2558 ต่อมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้  หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2558 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มระเบียบวาระ
การประชุมผู้บริหารฯ นี้  
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไข(ร่าง)ประกาศฯ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้มีการจัดท าประกาศเป็น 2 ฉบับ โดยแยกเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากผลงานของผู้
ประดิษฐ์มหาวิทยาลัยโดยตรง และ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการร่วมทุนกับหน่วยงานภายนอก  

2. เห็นควรให้เพิม่เติมนิยามผู้ประดิษฐ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น    

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  

1. เห็นชอบในหลักการ มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 
แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2558 ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯในครั้งถัดไป 

2. รับรองมติที่ประชุม 
  

3.2  พิจารณารายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 4  
 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่หน่วยงานต่างๆแล้วนั้น ขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว และเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยฯโดยกองนโยบายและแผน 
ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2557 –  
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30 กันยายน 2558) ตามแผนปฏิบัติ งานประจ าปี  พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 13 ตุลาคม 
2558)  
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผล
การด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 
2558)   
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 4  
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จ าแนกตามสถานการณ์ด าเนินโครงการ ให้ทุกหน่วยงานเร่ง
ด าเนินการเคลียร์เงินในระบบให้เป็นปัจจุบัน และเร่งจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเพราะหน่วย
เบิกจ่ายต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 

2.  ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส 4  
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จ าแนกตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มีหลายหน่วยงานด าเนินการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย และในปีงบประมาณถัดไปให้แต่ละหน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดตามความสามารถของแต่
ละโครงการและให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบทุกหน่วยงานเร่งด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และให้ทุกหน่วยงาน ก าชับ ติดตามการเบิกจ่าย การบริหารงบประมาณของแต่ละ
โครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ และรับรองมติจากที่ประชุม    
 
3.3  พิจารณาผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558)  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง
เร่งรัด ติดตาม และแก้ไขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังรายละเอียดทีป่รากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารฯ นี้  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบหัวหน้าหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ที่มีสถานะยังไม่ส่งสเปคหรือแก้ไขสเปคใหม่ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณา
หาแนวทางเร่งรัด ติดตาม และแก้ไขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

2. ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ของงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3 และไตรมาส 4  
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3. รับรองมติที่ประชุม 
 

3.4 พิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
  พันธกิจ  :  ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
  พันธกิจ  :  ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
  พันธกิจ  :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  พันธกิจ  :  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน  
 

  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา(ร่าง)
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารฯ นี้  
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียด(ร่าง)
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หากมีข้อเสนอแนะหรือมีการแก้ไขรายละเอียด ให้แจ้ง
ไปยังกองนโยบายและแผนโดยด่วน เพื่อให้กองนโยบายและแผนด าเนินการแก้ไขและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายงานต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และรับรองมติที่ประชุม  
 
3.5  พิจารณารายงานผลการด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2557  
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่หน่วยงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่
รับผิดชอบในการวางทิศทางการให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย  
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน รวมถึงการแก้ปัญหาตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ได้น าระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการบูรณาการมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ภายใต้ก ากับ ติดตาม และให้ค าแนะน าโดย
คณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และก าหนดให้มีการบริการวิชาการ 3 รูปแบบ คือ 

1. การบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร 
2. การบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
3. การบริการทางวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องขอของผู้รับบริการ 

 โดยมีรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2557 
ดังรายละเอียดที่แจ้งต่อที่ประชุม 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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  1. คณะ/วิทยาลัย ได้ท าข้อตกลงความความร่วมมือกับชุมชนไว้ ควรปรับแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงานโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้ท ากิจกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเพียงประเด็นเดียว เช่น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เป็นต้น และควรเชิญหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
เข้ามาร่วมจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  2. คณะ/วิทยาลัย ต้องให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการบริการทางวิชาการทุก
โครงการทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยและต้องสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดในคณะ/วิทยาลัย  
  3. การให้บริการทางวิชาการตามค าร้องขอจากผู้รับบริการ ควรเขียนข้อเสนอโครงการให้เห็นถึง
ความร่วมมือกันทั้งในลักษณะที่เป็นการร่วมทุน (In Cash หรือ In Kind) 
 

  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
โปรดพิจารณา ผลการด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา2557 และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือหน่วยบริการทางวิชาการจักได้น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบดังเสนอ มอบคณะ / วิทยาลัย ด าเนินการตาม
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อที่ 1 ข้อที่2 และข้อที่ 3 และรับรองมติที่ประชุม  
    
3.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อสอบถามหลักเกณฑ์การ
 จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน   ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
 ความเป็นมา 
 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล มีหนังสือลงวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘                       
มายังมหาวิทยาลัย  โดยมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือสอบถาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ๓ ประเด็นดังนี ้
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่าย                        
ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพ่ือจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระ           
งานสอนให้แก่ผู้ท าการสอนด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยประกาศดังกล่าว ได้มีข้อก าหนดการเบิกจ่ายเงิน          
ค่าสอนนอกเหนือและแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง โดยยังไม่ได้ท าข้อตกลง              
กับกระทรวงการคลังชอบหรือไม่ 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ                           
และค่าสอนเกินภาระงานสอน ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพ่ือจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนด้วย
งบประมาณแผ่นดิน ก าหนดให้นับจ านวนหน่วยชั่วโมงในการค านวณค่าสอนเกินภาระงานสอน  ๒ หน่วย
ชั่วโมงภาคปฏิบัติ คิดเท่ากับ ๑ หน่วยชั่วโมงภาคบรรยาย โดยที่ยังไม่ได้ท าข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง                   
ประกาศดังกล่าวชอบหรือไม่ 
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอน       
เกินภาระงานสอน ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพ่ือจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนด้วยงบประมาณ 
แผ่นดิน โดยจ ากัดให้เบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ไม่เกินคนละ ๙๐ หน่วยชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษา        
โดยยังไม่ได้ท าข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ประกาศดังกล่าวชอบหรือไม่ 
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 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาเรื่อง การจัดท าหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง        
เ พ่ือสอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน  ในวันอังคารที่                        
๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
  โดยที่ประชุมดังกล่าว ได้มีมติไม่ต้องท าหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง  ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นี้    
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ส านักงานนิติการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ              
ตามมติที่ประชุม กรณีการจัดท าหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือสอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในวันองัคารที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล  แจ้งต่อท่ีประชุม  
เนื่องด้วยวาระดังกล่าวเป็นวาระที่ได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือหารือไปยัง

กรมบัญชีกลางเพ่ือสอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน และ
ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระนี้ จึงขออนุญาตประธานของดออกเสียงและขอออกนอก
ห้องประชุม โดยขอให้บันทึกในรายงานการประชุมด้วย 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่ต้อง
ท าหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง และรับรองมติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1   รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรียบร้อยแล้วนั้น  และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องที่ยังไม่ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
ดังรายละเอียดทีป่รากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารฯ นี้  
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
4.2 คู่มือ “แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา” หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา  
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ความเป็นมา 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่1/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน  
พ.ศ.2558 ได้พิจารณาเห็นชอบคู่มือ “แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการขอรับการคุ้มครอง
สิทธิให้กับผู้ประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นสมควรน าเสนอคู่มือ “แนวปฏิบัติด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป 
  ในการนี้ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดคู่มือ “แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย ได้ทางเว็บไซต์ http://tlo.rmutsv.ac.th/ 
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

4.3   รายงานผลการขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ 
 เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติที่ประชุมมอบหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินฯ ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด
(มหาชน) เรื่องขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ภายในอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ตามความทราบแล้วนั้น  
  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที่สงขลา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 และมีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรจึงเห็นควรน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินซึ่งในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
พิจารณาต่อไป   
 ข้อเสนอเพื่อทราบ 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติที่ประชุม เห็นชอบและมอบด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. ให้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) ด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ โดย 
1.1 มีสัญญาระยะเวลา 3 ปี และเมื่อครบสัญญา อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ต้องเป็นของ

มหาวิทยาลัยฯ  
1.2 ระบบ WI-FI ติดตั้ง Access Point ให้ครอบคลุมพ้ืนที่แฟลตที่พักของ

มหาวิทยาลัยฯ  
1.3 ในการจัดท าสัญญาให้ระบุในข้อสัญญา ในกรณีที่มีอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย 

บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งกรรมการยกร่างสัญญา  ประกอบด้วย 

 2.1  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 
 2.2  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 
 2.3  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจิโต) 

http://tlo.rmutsv.ac.th/


 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 7 / 2558 

 
                    

หน้าที่ 10/12 
 

 

 2.4  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
 2.5  ผู้อ านวยการกองกลาง 
 2.6  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.7  นายพีรศักดิ์  ชูส่งแสง 
 2.8  นายกนกพล  เมืองรักษ์ 
โดยให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว ร่วมกันร่างสัญญาเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 

(WIFI) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่สงขลา ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนด าเนินการท าสัญญาร่วมกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 

3. ให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ประสานไปยังบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด
(มหาชน) เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชและวิทยาเขตตรัง เช่นเดียวกัน 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ให้ระบุ
รายละเอียดใน TOR ให้ครอบคลุมในกรณีหากไม่มีการต่อสัญญา 
 
4.4   สรุปผลการด าเนินโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รายได้และงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ จ านวน 9 โครงการ และทุกโครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2558 แล้วนั้น  
  บัดนี้งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอสรุปผลการด าเนินโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและน า
ข้อมูลไปเป็นหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารฯ นี้  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้รวบรวมผล
การด าเนินโครงการงานวิเทศสัมพันธ์ของแต่ละคณะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอรายงานต่ อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/294  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง 
(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เพ่ือพิจารณา
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หน้าที่ 11/12 
 

 

ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงาน
อธิการบดีภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558  

 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ได้เห็นชอบนโยบาย
และจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบและน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ต่อไปนั้น  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงแจ้งนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) มายังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและน าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามที่ก าหนด ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 
  ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบและน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 

6.2 เรื่อง การจัดท าบัตรนักศึกษา(ATM) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ชี้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  
 ด้วยเมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ธนาคารกรุงไทยได้ขอเข้าพบเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดของการจัดท าบัตรนักศึกษา(ATM) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการร่วมหารือครั้งนี้มีรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้มีการ
ชี้แจงรายละเอียดการเปิดบัญชี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและคุณสมบัติพิเศษของการจัดท าบัตร และเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา และการรายงานผลการช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
ในอนาคต จึงเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ และเชิญผู้เกี่ยวข้องจากวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วม
หารือดังกล่าวด้วย แล้วจัดท าสรุปผลการประชุมเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารทราบในคราวต่อไป  
 

6.3 เรื่อง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทย สู่ความย่ังยืนด้วยนวัตกรรม  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนิน
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทย สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้น และในขั้นต่อไปของการด าเนินโครงการฯ คณะที่ปรึกษา 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการเกษตรและประมง ด้านการท่องเที่ยว และด้านก าลังคน ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
บริษัทเอกชน ตลอดจนบุคลากรของมทร.ศรีวิชัย เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท าบริบทการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายฝั่งภาคใต้ที่ยั่งยืน (Master Plan) และการจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ส าหรับการอภิวัฒน์ 
มทร.ศรีวิชัยต่อไป  
 ในการนี้จึงขอความร่วมมือไปยังคณบดีทุกคณะ ทั้งพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และพ้ืนที่ไสใหญ่ จัดส่งรายชื่อ 
บุคลากร อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร เข้าร่วมให้
การสัมภาษณ์และให้ข้อมูลด้านการเกษตรในวันดังกล่าว โดยให้แต่ละคณะจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม 3-4 คน ไป
ยังกองแผน และรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ กองนโยบายและแผนจะจัดท าหนังสือแจ้งไปยังแต่ละคณะอีกครั้ง   
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
6.4 เรื่อง โครงการเดินเทิดพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดิน ประจ าปี 2558 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ด้วย กองพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดิน เป็น
ประจ าทุกปี และในปี พ.ศ.2558 นี้ จึงขอหารือต่อที่ประชุมผู้บริหาร แจ้งก าหนดวันเดินเทิดพระเกียรติ พ่อ
แห่งแผ่นดิน ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เพ่ือด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบกองพัฒนานักศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และจัดประชุมเพื่อหารือการก าหนดวันและการจัดกิจกรรมโครงการเดินเทิดพระเกียรติพ่อแห่ง
แผ่นดิน ประจ าปี 2558   
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
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