
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่1/2561  

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
5.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  อักษรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
15.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
16.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
17.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
18.  สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์ หยงสตาร์ แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษิต  ชูกลิ่น แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินุช  สจุริต แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
23.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
24.  นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
27.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
28.  อาจารย์ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
31.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
32.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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34.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
35.  นางวศินี  จิตภูษา  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
36.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
37.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
38.  นางพรกนก อินทศิริ แทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
39.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  นายอภิชาต  คัญทะชา แทน ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวชิยั 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม) มีภารกิจเร่งด่วนเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จึงมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) เป็นประธานในที่ประชุมแทน และเมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
 1.1.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 3 ราย 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี   ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561  

 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
    อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี  ตัง้แต่วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

  3. นางวศินี  จิตภูษา  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
                       ตั้งแต่วนัที่ 31 มกราคม 2561 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.2.1 รับทราบการจัดอันดับ Transparent Ranking : Top Universities by Scholar Citations 

December 2017 และ การจัดอันดับ Top Universities in Thailand ตามเกณฑ์มาตรฐานของ UniRank  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้  

 ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งที่ประชุมได้
มีการรายงานผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้  

 1 .  ก า ร จั ด อั น ดั บ  Transparent Ranking : Top Universities by Scholar Citations 
December 2017 

 ด้วย webometrics.info มีการจัดอันดับการสืบค้นงานเขียน งานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล Google Scholar “Top Universities by Scholar Citations December 
2017” โดยรวบรวมผลงานจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มี Citations 
ตั้งแต่ 1,000 เป็นต้นไป โดยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มีการจัดอันดับไว้ดังนี้ 

 อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ  
มีจ านวน 5,594 Citations   

 อันดับที 2 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอันดับที่  29 ของประเทศ  
มีจ านวน 2,020 Citations  

 และอันดับที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ  
มีจ านวน 1,136 Citations จากการจัดอันดับทั้งหมด 37 มหาวิทยาลัย  
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  2. การจัดอันดับ Top Universities in Thailand ตามเกณฑ์มาตรฐานของ UniRank 
ประจ าปี 2018  

 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก UniRank ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัด
อันดับเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 
3 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับที่  4 คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และอันดับที่  5 คือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามล าดับ  

 ซึ่งในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ถูกจัดอยู่
ในอันดับที่ 12  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ของประเทศ  

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
1.2.2 ระบบการรับ – ส่งเอกสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้   
 เนื่องด้วยปัจจุบันฝ่ายวิชาการ มีการรับ – ส่ง เอกสาร หนังสือแจ้งเวียน หนังสือเชิญประชุม และ

ส าเนาหนังสือต่างๆ เป็นจ านวนมาก จึงได้ประสานไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหารือเรื่อง
การลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการแจ้งเวียนหนังสือไปยังทุกหน่วยงานทราบนั้น จึงได้ร่วมกัน
จัดท าระบบการรับ – ส่งเอกสาร ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ซึ่งฝ่ายวิชาการจะเป็นหน่วยงานน าร่อง
การใช้งานระบบดังกล่าวก่อน โดยได้ก าหนด E–mail กลางฝ่ายวิชาการของทุกหน่วยงานให้ผูกติดกับ E–mail 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของหน่วยงานนั้น และจะด าเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงการใช้งาน
ของระบบอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แจ้งในที่ประชุม   

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2.3 แผนการด าเนินการเสนอเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  

 เนื่องด้วยการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ของปีที่ผ่านมา จะมีการพิจารณา
ของแต่ละหน่วยงานล่าช้า จึงท าให้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ตกเบิกนั้น ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยฯ 
จึงได้ก าหนดแผนการด าเนินการเสนอเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 และตั้ง
ค่าเป้าหมายว่าจะต้องไม่มีการตกเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ของสิ้นเดือนเมษายน โดยขอความร่วมมือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการพิจารณาไปตามแผนการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 5/23 
 

 

แผนการด าเนินการเสนอเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  
 

วัน / เดือน /ปี รายการ 
1 ก.ย. 2560 – 29 ก.พ.2561 รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1 – 5  มี.ค. 2561 หน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบให้แล้วเสร็จ 
6 – 12 มี.ค. 2561 หน่วยงานพิจารณา เพ่ือเสนอเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง 

13  มี.ค. 2561 วันสุดท้ายที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการเสนอเลื่อนเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง 

14 มี.ค. 2561 รายงานอธิการบดี กรณีท่ีหน่วยงานยังไม่ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 
14 – 16 มี.ค. 2561 ตรวจสอบความถูกต้องรอบที่ 1 และแจ้งแก้ไขกับหน่วยงานที่ด าเนินการ

ผิดพลาด 
19 – 22 มี.ค. 2561 ตรวจสอบความถูกต้องรอบที่ 2 และจัดท าเอกสาร รายงานอธิการบดี กรณี

ที่หน่วยงานไม่จัดส่งข้อมูล 
26 – 27 มี.ค.2561 กองบริหารงานบุคคล จัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอคณะกรรมการและอธิการบดี

พิจารณา 
28 มี.ค.2561 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง 
2 เม.ย.2561 เสนอพิจารณาลงนามค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง 

2 – 3 เม.ย.2561 บันทึกข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2.3 การพัฒนาโปรแกรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างข้าราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  

 เนื่องด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือนเฉพาะ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า นั้น ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยฯ กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง ได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบจ่ายตรงให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนา
ระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ทดสอบระบบจ่ายตรงในเดือนมีนาคม ของหน่วยเบิกจ่ายในพ้ืนที่สงขลา
ก่อน และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม ทุกหน่วยเบิกจ่ายจะสามารถใช้งานระบบจ่ายตรงได้พร้อมกันทุกพ้ืนที่ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 

2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2560 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 
09.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ื นที่ ไสใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯได้จัดท า รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที ่6/2560  
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 6/23 
 

 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ไสใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2561 
 ผู้ชี้แจง  เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ  
 ความเป็นมา 
  ด้วยเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร ฯ ได้จัดท าก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ ดังนี้ 
 

   

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ    
 
3.3 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.กิตติกร  ขันแคล้ว)  
 ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) งบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 
๒๕๖๐ ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุน
โครงการฯ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน

ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปี พ.ศ.2561 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี 

 - งดการประชุม เดือนมกราคม   6/2561 พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 
1/2561 พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   7/2561 พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 
2/2561 พุธที่ 21 มีนาคม 2561 -  งดการประชุม เดือนกันยายน 
3/2561 พุธที่ 18 เมษายน 2561  8/2561 พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 
4/2561 พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  9/2561 พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
5/2561 พุธที่ 20 มิถุนายน 2561 10/2561 พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 7/23 
 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง วงเงินสนับสนุน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๐,๒๔๙,๘๖๙.๕๐ บาท นั้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดตั้งหน่วยงาน ชื่อ “ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Center of Excellence for Renewable Energy and 
Energy Efficiency : CERE) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีภารกิจ และ เหตุผลในการ
จัดตั้ง ดังนี้ 
 ภารกิจ 

๑. ด ำเนินงำนวิจัยพัฒนำ ให้บริกำรวิชำกำร สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ด้ำน
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

๒. พัฒนำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนทดแทน เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย/ขยะ/ 
ชีวมวล/ลม/แสงอำทิตย์ โดยเป็นกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน กำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร ระหว่ำงเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๓. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และเป็นที่ยอมรับในด้ำนกำรวิจัย  
ด้ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และด้ำนวิชำกำร ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 

๔. เผยแพร่งำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร องค์ควำมรู้  นวัตกรรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ ให้ยอมรับในวงกำรวิชำกำรท้ังระดับชำติและนำนำชำติ 

๕. ประสำนงำนด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร กับคณะและหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
๖. จัดท ำฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพลังงำนทดแทน โดยเป็นแหล่งของฐำนข้อมูลวิจัย ศึกษำ 

ค้นคว้ำข้อมูลวิจัยในแหล่งบริกำรวิชำกำรต่ำง ๆ วิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผล จัดท ำข้อมูลเป็นระบบ 
๗. ประสำนงำนในกำรตรวจวิเครำะห์ด้ำนพลังงำนแก่หน่วยงำนที่มีกำรใช้พลังงำน 
๘. สร้ำงเครือข่ำยด้ำนพลังงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
๙. วำงรำกฐำนควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในระยะยำว 
 

 เหตุผลในการจัดตั้ง 
๑. เพ่ือสนับสนุนนโยบำยด้ำนพลังงำนของรัฐบำล แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน

ทำงเลือก แผนอนุรักษ์พลังงำน แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 
๒. เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้ำนพลังงำนทดแทน และด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 
๓. เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนพลังงำน ของมหำวิทยำลัย และคณะวิศวกรรมศำสตร์

และเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำน และอนุรักษ์พลังงำน 
๔. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงควำมมั่นคง และควำมยั่งยืนด้ำนพลังงำนในพ้ืนที่ภำคใต้ 

  ๕. เพ่ือช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เกิดกำรลดกำรใช้พลังงำน และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในภำครัฐ ภำคครัวเรือน ภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า  จาก
การรายงานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ เป็นลักษณะของการเป็นที่ปรึกษา และมีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก จึงเห็นควรให้ศูนย์
พิจารณาและตรวจสอบขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบและมีความโปร่งใส 
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  2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางนุจรี  โปฏกรัตน์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กระบวนการด าเนินโครงการ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทุกขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนของการตั้งราคากลางในการหาที่ปรึกษา และการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือเจาะจงให้เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่ามีรายละเอียดที่ตรงกัน หน่วย
ตรวจสอบภายในจึงขอให้วิทยาเขตให้ความส าคัญในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนดและมีเรื่องของความโปร่งใส 
  3. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะต่อ
ที่ประชุมว่า การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศนั้น จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานวิจัยเป็ นหลัก จึงให้
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดตั้งชื่อดังกล่าวให้สอดคล้องกับภารกิจ 
  
  มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส  
 

3.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาค ภาคใต้ ในการด าเนินงานการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมิภาคประจ าปี 2561” (Regional Research Expo 2018) 

 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ความเป็นมา 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยในระดับภูมิภาค ได้จัด
เวทีระดับภูมิภาค จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจ าปี 2561” (Regional Research Expo 2018) ขึ้น 
เพ่ือผลักดันผลงานวิจัยของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ คุณภาพให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพ้ืนที่และเป็นรูปธรรม 
โดยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนปัจจุบัน ส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 วช.ได้หมอบ
หมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ
ร่วมกัน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ และการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีภูมิภาคภายใต้ โดยก าหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมิภาคประจ าปี 2561” (Regional Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 นั้น 

 
เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 1. ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 
(Regional Research Expo 2018) ภายใต้การด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 2. ก าหนดการการจัดงานภาคนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional 
Research Expo 2018)” 

 3. แบบน าเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” 

  4. เอกสารแนะน าสถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 
(Regional Research Expo 2018)” 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดปรากฏ 
ดังเอกสารที่แนบมานี้   
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้ทุกคณะจัดส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยฯ 
ดังกล่าว อย่างน้อย 1 -2 ผลงาน  
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3.5 รายงานผลการด าเนินงานคณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2560 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ความเป็นมา 

 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็น
มหาวิทยาลัยน าร่องในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากรชีวภาพการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีศูนย์การศึกษากระจายตัวครอบคลุมทั้งภูมิภาคมีศักยภาพในการ
พัฒนาการเกษตรและอาหาร การประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการน าพาประเทศออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงอีก 10 ปีข้างหน้า อีกทั้งเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทบทวนบทบาทขององค์กรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริบทการพัฒนาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงมีความจ าเป็นในการวางแนวทางและก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ที่ตั้งไว้ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการท าหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents : CA) เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนและตัวกลางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับประชาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงและจัดการ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล และน าพาองค์กรให้ด าเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วาง
ไว้ต่อไป 

 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 คณะกรรมการผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agents : CA) ได้เสนอของบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม  4,343,000 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
อนุมัติงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 2,080,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(Srivijaya young blood) งบประมาณจ านวน 1,920,000 บาท มีบุคลากร มทร.ศรีวิชัย (YB) เข้าร่วม
จ านวน 255 คน  โดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2560 ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   

 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2560 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
 2. โครงการส ารวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณจ านวน 

160,000 บาท โดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา หาผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการฯ  และมอบอาจารย์สุทธยา สมสุข 
และอาจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะข้อค าถามในแบบสอบถาม 

 ข้อเสนอเพื่อทราบ  
 รายงานผลการด าเนินงานคณะผู้น าเปลี่ยนแปลง ประจ าปี 2560  

  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร.  
 ผู้ชี้แจง  นางศศิธร  สุวรรณปัทมะ แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ความเป็นมา 

 คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร. ในระหว่างวันที่ 
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  โดยการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันของ 9 มหาวิทยาลัย
และตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองและเพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน  

 ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร. 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7 รายงานผลการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7  
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
 ตำมที่คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยซึ่งมี
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จำกเครือข่ำยมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  ๙ มหำวิทยำลัย ได้แก่ ๗ มทร. และ มจธ. มจพ. 
สจล. ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร โครงกำร Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7 
ระหว่ำงวันที่ ๒๙-๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
 ในกำรนี้ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ขอรำยงำนผลกำรแข่งขัน ดังนี้ 
   

ล ำดับ ประเภทกำรแข่งขนั 
ผูเ้ขำ้แขง่ขนั 

(หลกัสตูรสำขำวชิำ) 
รำงวลัที่ไดร้บั 

1 การแสดงด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในชื่อชุดการแสดง ทักษิณถ่ินไทย 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันการสอน กลุ่มการสอนทั่วไป  วิศวกรรมอุตสาหการ ชนะเลิศ 
3 สื่อการสอนประเภท Software  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 
ชนะเลิศ 

4 การแข่งขันการสอน กลุ่มเครื่องกล/ 
แมคคาทรอนิกส์  

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ รองชนะเลิศอันดับ 1 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.8 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการรางวัลนักคิด สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่  
 ประจ าปี 2561 ในระดับอุดมศึกษา  
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
 ตำมท่ี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งผลงำนเรื่อง “รถเข็นเด็กไฟฟ้ำแบบพับได้” เข้ำ
ร่วมประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์โครงกำรรำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในระดับอุดมศึกษำ  
ซึ่งจัดประกวดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ระหว่ำงวันที่ ๒-๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ นั้น 
 ในกำรนี้ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ขอรำยงำนผลกำรประกวด ดังนี้ 
 

ล ำดบั ชื่อผลงำน ผูเ้ขำ้ประกวด รำงวลัทีไ่ดร้บั 
1 รถเข็นเด็กไฟฟ้าแบบพับได ้ นกัศกึษำ 

นำยอดิศร ซ้ำยขวัญ 
นำงสำววรจรินทร์ คงบุญ 
นำงสำวอรอนงค์ ไชยวรณ ์
อำจำรยท์ีป่รกึษำ 
นำยกระวี อนนตร ี
นำยสมพงษ์ แก้วหวัง 

เหรียญทองแดง 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.9 รายงานผลการเข้าแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 7  
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
 ตำมที่ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   
ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรกีฬำศึกษำศำสตร์-ครุศำสตร์ ครั้งที่ ๗ ซึ่งมีสถำบันกำรศึกษำเข้ำร่วม ๗ สถำบัน
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี  เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ระหว่ำงวันที่  ๒-๔ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  
ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ ซึ่งในปีถัดไปคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
เป็นเจ้ำภำพนั้น 
 ในกำรนี้ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ขอรำยงำนผลกำรแข่งขัน ดังนี้ 
 

ล ำดบั ประเภทกำรแขง่ขนั 
ผูเ้ขำ้แขง่ขนั 

(หลกัสตูรสำขำวชิำ) 
รำงวลัทีไ่ดร้บั 

๑ เปตอง ประเภทเดี่ยว (ชำย) วิศวกรรมอุตสำหกำร รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 

๒ เซปักตะกร้อ ประเภททีม (หญิง)  วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แ ล ะ โ ท ร ค ม น ำ ค ม  แ ล ะ
เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.10 รายงานผลการจัดโครงการ Petroleum Tech 1th Mini marathon 2018 
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
 ตำมที่ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   
ได้ก ำหนดจัดโครงกำร Petroleum Tech 1th Mini marathon 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษำและบุคลำกรตระหนักถึงกำรออกก ำลังกำย และส่งเสริมสุขภำพนักศึกษำ และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 
๑๘ กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริเวณอาคารส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ นั้น 
 ในกำรนี้ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ขอรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว โดยมีผู้เข้ำร่วมโดยประมำณ 1,500 คน 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.11 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ความเป็นมา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ดังนี้ 
 1. เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  
   -  กีฬาบาสเกตบอล (ชายและหญิง)  
   -  กีฬาวอลเลย์บอล (ชายและหญิง)  
   -  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชายและหญิง)  
   -  กีฬาฟุตบอล (ชาย)  
   -  กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว ทีมชุดชาย และทีมเดี่ยวหญิง)  
   -  กีฬาเปตอง (ชายและหญิง)  
 2.  เข้าร่วมการแข่งขันในรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 20  – 31 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  
   - กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) 
   - กีฬาเปตอง (ชายและหญิง) 
   - กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมชุดหญิง) 
   - กีฬาบริดจ์ (ชายและหญิง) 
   - กีฬาคาราเต้โด้ (หญิง) 
   - กรีฑา (ชาย) 
   - เพาะกาย (ชาย) 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
1. ผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ปรากฏว่า 

กีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันรอบมหกรรม จ านวน 2 ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ 
- กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) 
- กีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว (ชายและหญิง)  
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2. ผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ปรากฏว่า 
- กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)  ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม 
- กีฬาบริดจ์ (ชายและหญิง) ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 2 ของการแข่งขัน 
- กีฬาเปตอง (ชายและหญิง) ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 2 ของการแข่งขัน 
- กรีฑา (ชาย) ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 8 คน 
- เพาะกาย (ชาย) ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 15 คน (จากทั้งหมด 40 คน) 
- กีฬาคาราเต้โด้ (หญิง)  ผลการแข่งขัน ตกรอบ 2 (ชนะ 1 แพ้ 1) 
- กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมชุดหญิง) ผลการแข่งขัน ตกรอบแรก 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.12 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

“ล้านนาเกมส์” 
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ความเป็นมา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 

 
- กรีฑา (ชายและหญิง) 
- กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยวชายและหญิง/ทีมชุดชายและหญิง) 
- กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
- กีฬาฟุตซอล (ชายและหญิง) 
- กีฬาวอลเลย์บอล (ชายและหญิง) 
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชายและหญิง) 
- กีฬาบาสเกตบอล (ชายและหญิง) 
- กีฬาเปตอง (ชายและหญิง) 
- กีฬาเทนนิส (ชายและหญิง) 
- กีฬาเทเบิลเทนนิส (ชายและหญิง) 
- กีฬาหมากกระดาน (ชาย) 
- กีฬาว่ายน้ า (ชายและหญิง) 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
ผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ล าดับที่ 5 โดยมีผลรวม ทั้งสิ้น
จ านวน 33 เหรียญ ประกอบด้วย 

1. เหรียญทอง จ านวน 12 เหรียญ (ไม่นับ 1 เหรียญ) ดังนี้ 
- ว่ายน้ า จ านวน 4 เหรียญ (ไม่นับจ านวน 1 เหรียญ) 
- กรีฑา จ านวน 3 เหรียญ 
- เทเบิลเทนนิส จ านวน 2 เหรียญ 
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- ฟุตบอล จ านวน 1 เหรียญ 
- เปตอง  จ านวน 1 เหรียญ 
- หมากกระดาน  จ านวน 1 เหรียญ 

2. เหรียญเงิน  จ านวน  8  เหรียญ ดังนี้ 
- กรีฑา   จ านวน 2 เหรียญ 
- ว่ายน้ า  จ านวน 2 เหรียญ 
- หมากกระดาน  จ านวน 2 เหรียญ 
- เทเบิลเทนนิส   จ านวน 1 เหรียญ 
- เปตอง  จ านวน 1 เหรียญ 

3. เหรียญทองแดง จ านวน 14 เหรียญ ดังนี้ 
- กรีฑา   จ านวน 4 เหรียญ 
- เปตอง  จ านวน 3 เหรียญ 
- วอลเลย์บอลชายหาด จ านวน 2 เหรียญ 
- ว่ายน้ า  จ านวน 1 เหรียญ 
- บาสเกตบอล  จ านวน 1 เหรียญ 
- เซปักตะกร้อ  จ านวน 1 เหรียญ 
- เทนนิส  จ านวน 1 เหรียญ 
- หมากกระดาน  จ านวน 1 เหรียญ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
3.13 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี 9 ราชมงคล ครั้งที่ 6 
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี 9     
ราชมงคล ครั้งที่ 6 “RUMT MUSIC AWARD 2018” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  

ผลการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี “RMUT MUSIC AWARD 2018” 9 ราชมงคล 
ครั้งที่ 6 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.14 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 

 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 15/23 
 

 

1. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 9 ราชมงคล 
2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเดี่ยว ชายและหญิง (บทเพลงช้าและเร็ว) 
3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
ผลการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่าย

ประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 ดังนี้ 
1. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในชุดการ

แสดง “นาฏกรรมเชิดหนังสู่วายังเสียม”  
2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเดี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ไม่ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด เนื่องจากนักศึกษาติดภารกิจของคณะ 
3. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา โดย

น าเสนอ ผลงาน SHOW & SHARE แนวปฏิบัติที่ดีในการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

3.15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ สิ้นไตรมาส 1  
 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูล
โครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดปฏิทินและมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประกอบกับ 
มติที่ประชุมมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 และการชี้แจงแนว
ทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบ
ปฏิทินและมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แล้วนั้น 

ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕60 – 31 ธันวาคม 2560) ข้อมูลจาก
ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕61 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการ

ด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕60 – 31 ธันวาคม 
2560) และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

1. มาตรการ/ วิธีการ ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน ข้อ 1.1 โครงการที่มกี าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2560 – 1 ธันวาคม ๒๕60) หากภายในวันที่ ๓1 
มกราคม 2561  ยังไม่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยฯจะด าเนินการดังนี้ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 16/23 
 

 

1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 

  2. มาตรการ/ วิธีการ ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน  
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน  (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิต
ต าราเรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.16 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์           
และรายการสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  จ านวน 64 รายการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น  260,973,๗๐๐.- บาท  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามท่ีได้ท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 นั้น 
  ในการนี้กองนโยบายและแผน  ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.17 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน งบกลาง ประจ าปี พ.ศ.2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 ความเป็นมา 
ด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีชัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง งบกลำง 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือหน่วยงำน
และสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัยในพ้ืนที่ภำคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ ำนวน ๒๘ 
รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น  ๒๔,๒๘๒,๗๐๐.-  บำท  เพ่ือให้กำรก ำกับติดตำมเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สอดคล้องกับแนวทำงท่ีรัฐบำลก ำหนด นั้น 

ในกำรนี้กองนโยบำยและแผน  ได้จัดท ำรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน หมวด
รำยจ่ำย งบลงทุน รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำล(งบกลำง) ประจ ำปี              
พ.ศ.๒๕๖๐ (ณ  วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑) ดังกล่ำวข้ำงต้น   



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 17/23 
 

 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทรำบ 
รำยละเอียดปรำกฏดังเอกสำรที่แนบมำนี้ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.18 รายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน2560) 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้บริหารงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 นั้น 
และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 15.6 ควบคุมติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือ
รายงานที่ประชุมสภาหรือที่ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ  
  ในการนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
และรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 
2559 – กันยายน 2560) ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบตัวเลขในรายงานทางการเงิน
อีกครั้ง แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป 
 

3.19 รายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ความเป็นมา 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ได้บริหารงานกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิ จัย แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 นั้น และ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 15.6 ควบคุมติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือ
รายงานที่ประชุมสภาหรือที่ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น  
 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ  
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบตัวเลขในรายงานทางการเงินอีกครั้ง 
แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป   
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 18/23 
 

 

3.20 รายงานผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
พ.ศ.2552 ข้อ 26 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดส่งผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีมายังมหาวิทยาลัย
ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น   
 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ  
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.21 รายงานผลการประกวดแข่งขันข้อเสนอโครงงานระดับอุดมศึกษาและการประกวดผลงานวิชาการ 
สิ่ งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ 

 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการจัดการประกวดแข่งขันข้อเสนอโครงงาน
ระดับอุดมศึกษา และการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ นั้น  
 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ  
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการประกวดแข่งขันข้อเสนอโครงงานระดับอุดมศึกษา และการ
ประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ   
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ โครงการวิจัยค้างส่ง ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2549 – พ.ศ.2559  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยเป็น
ประจ าทุกปี นั้น แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีจ านวนโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนการวิจัยและ
ค้างส่งงานวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2553 ข้อ 8 และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว และ
สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น  
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 19/23 
 

 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานและให้ด าเนินการปิดโครงการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ แล้วให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการติดตามไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพ่ือจัดท าสรุปผลการติดตามรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมร่วมกันว่า ภายในระยะเวลา 90 วัน ให้แต่ละ
หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการวิจัยที่ค้างส่งทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การก ากับติดตามของหน่วย
วิจัย และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานไปยังกองคลังเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง แล้ว
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการด าเนินการผู้วิจัยโครงการวิจัยที่
ค้างส่งต่อไป   
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการดังนี้  
  1. จัดท าหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานให้ทุกหน่วยงานแจ้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เร่ง
ด าเนินการปิดโครงการที่ค้างส่งให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยในระยะเวลา 30 วันแรก ให้ทุกหน่วยงาน
จัดท ารายงานสถานะการด าเนินงานของโครงการวิจัยท่ีค้างส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ  
  2. จัดท าหนังสือไปยังทุกหน่วยเบิกจ่าย ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบวิจัยค้างส่งทั้งหมด 
แล้วรายงานไปยังคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบและตรวจสอบร่วมกัน  
  3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามโครงการที่ค้างส่งของแต่ละหน่วยงาน แล้วรายงานต่อท่ี
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง  
 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร 
      การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 154-6/2560 วัน
ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เงินรายได้สะสมเพ่ือให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  
  บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณารายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้    
   1. เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักเกณฑ์
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   2. เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อความในระเบียบฯ ดังนี้   
    จากเดิม “ข้อ 19 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป โดยหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
    แก้ไขเป็น “ข้อ 19 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด” 
  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 20/23 
 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปรับแก้ข้อความใน (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ.2561  
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 154-6/2560 วัน
ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เงินรายได้สะสมเพ่ือให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  
  บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดพิจารณารายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกันว่า เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ.2561 ดังนี้  
  1. ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของการขอใช้เงินรายได้สะสม เห็นควรให้มีการปรับแก้วัตถุประสงค์เพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้  
   2.1 เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   2.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วน ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณไว้
ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   2. ข้อ 4 จ านวนเงินรายได้สะสมที่สามารถขอใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เห็นควรให้มี
การปรับแก้จากเดิม ดังนี้  
   “วงเงินขั้นสูงในการขอใช้เงินรายได้สะสมต่อปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินรายได้
สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น 
    กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมต่อปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 50 ให้คณะกรรมการ
พิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาเป็นกรณีพิเศษและเสนอ
เหตุผลต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
  3. ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย  
   5.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   เป็นประธาน 
   5.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นกรรมการ 
   5.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    เป็นกรรมการ 
   5.4 รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง    เป็นกรรมการ 
   5.5 รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เป็นกรรมการ 
   5.6 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
   5.7 ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
   5.8 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 21/23 
 

 

  4. เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มตามประกาศฯ ข้อที่ 7  
   จากเดิม “รายละเอียดประกอบการขอใช้เงินรายได้สะสม หน่วยงาน ...........” 
   แก้ไขเป็น “แบบฟอร์มการขอใช้เงินรายได้สะสม หน่วยงาน ................” 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปรับแก้ข้อความ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ. ...  
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 

4.4 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับความเห็นชอบจากสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขอ
เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  1. ระยะเวลาการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
  2. สถานที่จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
  3. งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
  1. โครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกันว่า เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แต่ละฝ่าย และด าเนินงานในรูปแบบของมหาวิทยาลัย  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และด าเนินงานในรูปแบบของมหาวิทยาลัย โดยให้จัดท าเป็นโครงการและระบุงบประมาณให้
ชัดเจน  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค
ปกติ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 ไปแล้วนั้น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือโดยได้
ผ่านการรับรองสถานศึกษาจากกรมเจ้าท่า  ภายหลังที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดและประกาศรับสมัครนักศึกษา  
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ท าให้มีความจ าเป็นจะต้องมีการเรียกเก็บอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สูงกว่าหลักสูตรปกติ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2561 

 
 

หน้าที่ 22/23 
 

 

  เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

  มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าส่งส านักงานนิติการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป  
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


