
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่4/2561  

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี                       (ประธาน) 
2.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  อักษรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
18.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
21.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
23.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
24.  อาจารย์โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์ แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
26.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
27.  อาจารย์นัยนา ค ากันศิลป์ แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
30.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.  อาจารย์ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
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34.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
35.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางวศินี  จิตภูษา  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
38.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
39.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
40.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
41.  นายธีรธัชช์  แซ่ล้อ แทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
42.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง     (ติดราชการ) 
2.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ       (ติดราชการ) 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                           (ติดราชการ) 

 
 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. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
 - ไม่มี -  
    
๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2561 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 3/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 3/2561 

  มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.2 รายงานสรุปผลการน าเสนอผลงานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
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งานเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร นักวิจัย 9 มทร. และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการร่วมจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งด้วย นั้น  
 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานสรุปผล การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการก่อสร้างภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการจ านวน 2 โครงการ 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ความเป็นมา 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีความประสงค์น าเสนอวาระการประชุมเรื่อง
รายงานการก่อสร้างภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการชุมชนท่อระบายน้ าถนนราชมงคล (ท่อลอดเหลี่ยม) งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขนอม  
  ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม โครงการชุมชน จ านวน 1 รายการ คือ โครงการทอ
ระบายน้ าถนนราชมงคล (ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 7 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เป็นพืน้ที่ติดแนบเขตด้านหลังของวิทยาลัยฯ โดยวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย น้ า
ท่วมขังให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ หมู่ 4 และ หมู่ 7 ของต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โครงการดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งวิทยาลัยและชุมชน จึงยินยอมให้ใช้พ้ืนที่รอยต่อแนวเขตของ
วิทยาลัย ส าหรับการก่อสร้างโครงการฯ 
 

 ชื่อโครงการ  โครงการชุมชนท่อระบายน้ าถนนราชมงคล (ท่อลอดเหลี่ยม) 
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย และชุมชนบ้านท่าบ่อโก  
   หมู่ที ่7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
 งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม 
   จ านวนเงิน 427,000 บาท  (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 ระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 45 วัน 
 วันเริ่มต้นสัญญา 31 กรกฎาคม 2561 
 วันสิ้นสุดสัญญา 9 กันยายน 2561 
 ลักษณะงานโดยสังเขป 1) งานปรับปรุงท่อระบายน้ า (ท่อลอดเหลี่ยม) ของเดิม 
   2) งบก่อสร้างท่อระบายน้ า (ท่อลอดเหลี่ยม) 1 ช่องระบายน้ า 
    ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 12 เมตร 
   3) งานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 10.50 เมตร 
 

  2. โครงการแก้มลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกรมชลประทาน 
  ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช เรื่อง การก่อสร้างโครงการแก้มลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่ต าบลท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์โครงการฯ เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยและ



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2561 

 
 

หน้าที่ 5/13 
 

 

แก้ปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ 4 และ หมู่ 7 ของต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเห็นว่าโครงการแก้มลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งวิทยาลัยและชุมชน จึงยินยอมให้ใช้พื้นท่ีของวิทยาลัยฯ ส าหรับการก่อสร้างโครงการฯ  
 

 ชื่อโครงการ  โครงการแก้มลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  
 งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   จ านวนเงิน 7,454,000 บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 ระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 90 วัน 
 เจ้าของโครงการ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ส านักชลประทานที่ 15  
 ลักษณะงานโดยสังเขป 1) งานป้ายชื่อโครงการ 
   2) งานก่อสร้างอาคารรับน้ า 
   3) งานก่อสร้างอาคารระบายน้ า 
   4) งานขุดแก้มลิง 
   

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

3.4 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  
 ความเป็นมา 

 ตามที่ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีนโยบายเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานิสิตนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้น า และส่งเสริมทางด้านวิชาการนิสิตนักศึกษาให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคของโลกที่ไร้พรมแดน ในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาได้
ก าหนดจัดรูปแบบในลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา จะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์ในทางด้านวัฒนธรรมของตนเองให้เพ่ือนต่างชาติได้เข้าใจและสามารถสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้วิถีชีวิตท่ามกลางความหลากหลายของคนในภูมิภาคนี้ให้มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของเพ่ือน
บ้านและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยก าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและการสัมมนาวิชาการของผู้น านิสิตนักศึกษา ภายใต้ชื่อว่า “โครงการ IMT-GT VARSITY  
CARNIVAL”  

 
 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม

โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 
2561  ณ Universiti Teknologi Mara, Perlis, ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย 

 1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
 3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา จ านวน 5 ชนิดกีฬา ดังนี้ 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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หน้าที่ 6/13 
 

 

  3.1 กีฬาบาสเกตบอล (ชาย) 
  3.2 กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 
  3.3 กีฬาแบดมินตัน 
  3.4 กีฬาเทนนิส 
  3.5 กีฬาฟุตบอล (ชาย) 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ ครั้งที่ 20 ปรากฏว่า  

1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ได้รับรางวัล “Best Mixed Group Presentation” 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “Costume Award” 
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 (1 ตุลาคม ๒๕60 – 30 มิถุนายน 2561)      

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนงาน / โครงการ จ าเป็นเร่งด่วนที่
หน่วยงานขออนุมัติเพ่ิมเติม มาเป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วนั้น  
  ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน / โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 ) 
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
 ข้อเสนอเพื่อทราบ  
  กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงาน
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ) และให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในประเด็นต่อไปนี้  
  1. มาตรการ/วิธีการ ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
   1.3 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2561 –  
   30 มิถุนายน 2561) หากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยังไม่ด าเนินการ  
   มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้  
    1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมหาวิทยาลัยฯ 
    2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม ระงับการด าเนินโครงการ 
  2. มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ” นานกว่า 3 เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น 
โครงการผลิตต าราเรียน โครงการศูนย์ภาษา) 
     1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ  
   2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม ระงับการด าเนินโครงการ 
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หน้าที่ 7/13 
 

 

  3. กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
   1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯได้  
        กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่เพียงพอ  
       ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
   2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน  
       วัน เดือน ปี ท่ีระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
3.6 การก ากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม  2561 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

 ความเป็นมา 
   ตามมติที ่ประชุมผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั ้งที่ 
6/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย ส านัก / สถาบัน / กอง / 
หน่วย / ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน  แต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่า เป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน มหาวิทยาลัยฯ จะโอนงบประมาณคืนมายัง
มหาวิทยาลัยฯ นั้น 

 ประกอบกับในไตรมาส 2 มีหน่วยงานจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงอนุโลมการด าเนินการตามมาตรการในไตรมาส 2 ไปพลางก่อน โดยให้ทุก
หน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย ส านัก / สถาบัน / กอง / หน่วย / ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 3 ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
และหากไตรมาส 3  หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยยัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน มหาวิทยาลัยฯ จะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ  
  ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ได้ก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 22 หน่วยงาน จาก
หน่วยงานทั้งหมด 35 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด โดยยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 35 หน่วยงาน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
  กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี้ 
  1.มหาวิทยาลัยฯ จะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2561 

 
 

หน้าที่ 8/13 
 

 

  2.ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย ส านัก/สถาบัน /กอง/หน่วย/ ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณแต่ละไตรมาส ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด ในไตรมาส 4 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7 การใช้โปรแกรมสนับสนุนระบบงานเอกสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

  ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการงาน
เอกสาร  ในรูปแบบระบบแอพพลิเคชั่น โดยมีระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และระบบ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการรับ-ส่ง สั่งการ(เกษียนหนังสือ) และค้นหา ในลักษณะ online ซึ่ง
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับงาน
เอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยระบบแอพพลิเคชั่นจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์พกพา ชนิดเขียนได้ 
เพ่ือความคล่องตัวและสามารถใช้งานสั่งการผ่านระบบแอพพลิเคชั่นจากที่ใดและช่วงเวลาใดก็ได้ เพ่ือเป็นการ
น านวัตกรรมการจัดการงานเอกสารมาใช้งานในมหาวิทยาลัย ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ  

เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. ... 

 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาที่ 2/2557 และได้
กลับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผน ก 
แบบ ก 1 ในปีการศึกษา 2559 และได้ด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน จ านวน 3 รายวิชา โดย
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตามค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 174/2560 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2560 แต่ไม่สามารถให้นักศึกษาช าระเงินค่าเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ เนื่องจากไม่มี
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
  ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 
2561 ได้พิจารณาเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอน ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมค่าเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาละ 150 บาท ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ พ.ศ.2553  ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบ และให้รอมติสภามหาวิทยาลัย 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2561 

 
 

หน้าที่ 9/13 
 

 

  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาค
ปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักงานนิติการ
ด าเนินการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ  ฉบับเก่า และจัดท าร่างระเบียบฯ 
ฉบับใหม่ โดยให้ปรับแก้ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยเครื่องแบบ   
 เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
 

  ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 83 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบที่มี
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหากรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่อนุญาตให้พระภิกษุ
สามเณรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นดังกล่าว  
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
พระภิกษุสามเณรในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย 
เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/ 2561 

 
 

หน้าที่ 10/13 
 

 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ว่าด้วยการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านสารสนเทศ พ.ศ. … 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนส าเร็จการศึกษา 2560 ก าหนดให้นักศึกษาต้องจ่ายค่าสมัครสอบหากสอบไม่ผ่านในครั้งแรก นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและสารสนเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนิน ร่าง ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวกับการสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านสารสนเทศ พ.ศ. ... 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ -จ่ายเงิน ค่าสมัครสอบ การ
สอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความสามารถด้านสารสนเทศ 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความสามารถด้านสารสนเทศ 
   
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  คณะกรรมการที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกต ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีผลบังคับใช้
กับกลุ่มเป้าหมายใด  จึงเห็นควรให้มีการระบุกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขข้อบังคับใช้ให้ชัดเจน  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักงานนิติการ 
ด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการแสดงผลการศึกษาโดยไม่ติดรูปถ่าย 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกเอกสารทางการ
ศึกษาให้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการออกใบแสดงผลการศึกษาต้องติดรูป
ถ่ายในใบแสดงผลการศึกษาทุกฉบับ ท าให้การปฏิบัติงานด้านการออกใบแสดงผลการศึกษามีความล่ าช้า
โดยเฉพาะการออกใบแสดงผลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั้น เจ้าหน้าที่
ทะเบียนต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยขั้นตอนการติดรูปถ่ายเป็นขั้นตอนที่ใช้
ความประณีตและใช้เวลามากท่ีสุดในการด าเนินการออกใบแสดงผลการศึกษา หากลดขั้นตอนการติดรูปถ่ายจะ
ท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
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หน้าที่ 11/13 
 

 

ภาคการศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการลดขั้นตอนดังกล่าว โดยการได้รับใบแสดงผลการศึกษาเพ่ือน าไปให้
เป็นหลักฐานการสมัครงานหรือศึกษาต่อรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม  
  ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการแสดงผลการศึกษาโดยไม่ติด
รูปถ่าย  
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  คณะกรรมการที่ประชุม ตั้งข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม เห็นควรให้ยังคงมีการติดรูปถ่ายในใบแสดงผล
การศึกษาฉบับแรก และให้ยกเลิกการติดรูปถ่ายในกรณีที่มีการขอใบแสดงผลการศึกษาเพ่ิมเติม 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ชี้แจงข้อเสนอแนะดังกล่าว  เพ่ือไม่ให้เกิด
การสับสน และให้เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกวิทยาเขต จึงเห็นควรให้ยกเลิกการติดรูปถ่ายในใบแสดงผล
การศึกษาทุกฉบับ  แต่ในใบรับรองผลการศึกษายังคงติดรูปถ่ายเหมือนเดิม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบดังเสนอ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเริ่มด าเนินการในปี
การศึกษา 2561  
 
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งส านักบริการวิชาการศรีวิชัย  
 (Srivijaya Academic Service Office) 
  ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน)   
 ความเป็นมา 

 ด้วย มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ. 
2549 ขึ้นเป็นส่วนงานสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ ให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ และด าเนินงานภายใต้การ
ก ากับ ดูแล ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมระดับ
มหาวิทยาลัย สนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่าง ๆ เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัย
ภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีการปะดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น จากผลการด าเนินงานตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาท าให้ภารกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน มีพัฒนาการที่ดีและมี
ความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  และตามที่มีมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการยกสถานะ 
“หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม” และจัดตั้งเป็น “ส านักบริการวิชาการ” มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ และหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อมูลตามข้อเสนอแนะจาก               
ที่ประชุม นั้น 
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หน้าที่ 12/13 
 

 

   ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้ปรับปรับเปลี่ยนข้อมูลตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอโครงการการจัดตั้งส านักบริการวิชาการศรีวิชัย (Srivijaya Academic 
Service Office) เพ่ือโปรดพิจารณา 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการการจัดตั้งส านักบริการวิชาการศรีวิชัย 
(Srivijaya Academic Service Office) เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
  คณะกรรมการที่ประชุม ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้   
  1. เสนอแนะให้ส านักบริการวิชาการแก่สังคมก าหนดภารกิจเพ่ิมเติมให้รวมไปถึงการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้  
  2. จัดหาสถานที่ส าหรับการบริการวิชาการ แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ หน่วยงานภายนอก 
  3. เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เช่น สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  4. ให้หน่วยงานบริการวิชาการแก่สังคม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน วิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้ 
และรายงานรายรับ รายจ่ายจากการด าเนินงานให้ชัดเจน  
  5. เนื่องด้วยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 
5 ปี ได้ก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยมีพันธกิจให้บริการแก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมียุทธศาสตร์ที่ 3 ในการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานที่รองรับการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจ  จึงเห็นควรว่า ในระยะเวลา 3 - 5 ปี ให้หน่วยบริการวิชาการแก่สังคมปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
หน่วยงานและด าเนินงานให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และค่อยปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานในระดับคณะต่อไป    
  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งส านักบริการวิชาการศรีวิชัย 
โดยในระยะเวลา 3 – 5 ปีต่อจากนี้  หน่วยงานบริการวิชาการจะต้องวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
แหล่งที่มาของรายได้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งโครงการอีกครั้ง  
 
4.6 พิจารณาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี  
 (พ.ศ.2561-2565) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  
(พ.ศ.2561-2565) นั้น  
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 โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ให้มีความท้าทาย สามารถด าเนินการได้จริง   
และมีปริมาณที่เหมาะสม โดยขณะนี้กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะ   
ของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชั ย                  
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ในการนี้ จึงน าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ต่อผู้บริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
   1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะชื่อตัวชี้วัด  
  2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะจ านวนตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
  - ไม่มี –  
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


