
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่3/2562  

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 
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.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                     
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                          
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
16.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
17.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
24.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
25.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
26.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
27.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
30.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
32.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
33.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 2/16 
 

 

34.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
35.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
36.  นางสาวเมลวัลย์  ศิริสงคราม แทน ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
37.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
38.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
39.  นางวศินี  จิตภูษา ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
40.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
41.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
42.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
43.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
44.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
45.  นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
46.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
47.  อาจารย์สมภพ  ประดิษฐ์สาร ประธานศูนย์นันทนาการ มทร.ศรีวิชัย 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  อาจารย์สุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2.  อาจารย์ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 3/16 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
  1.1.1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   - รัฐบาลเชิญชวนประชาชนแต่งกายเสื้อเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดเดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาราชมงคลศรีวิชัย” การด าเนินโครงการจิตอาสา
มหาวิทยาลัยศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมข้ึนเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้แก่เพ่ือนมนุษย์ 
   2. กิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยและท าความสะอาดภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นโครงการจิตอาสา ราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือสร้างจิตส านึกให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาช่วยกัน
รักษาความสะอาด 

3. กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเป็นโครงการท าสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพ
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและท าให้ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยมีความสวยงานขึ้น ร่มรื่น ซึ่งทั้งยังสามารถ
เป็นที่ผักผ่อนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่การปลูกต้นไม้ 
   - โครงการสร้างหอพระประธานราชมงคลศรีวิชั ยเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่  10  
และองค์พระประธาน 
   เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชด าริพระราโชวาท  
และพระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดโครงการสร้างหอพระประธานราชมงคลศรีวิชัยเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพ่ือให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอัน
ประเสริฐของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจ
ของผู้ที่มีส่วนร่วมสร้าง ผู้มากราบไหว้บูชา และเพ่ือความจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะ
ให้เข้าถึงแก่นพระศาสนา 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.1.2 อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัยน าแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูปพร้อมลง
นามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย  เดินทางน าแจกันดอกไม้ถวาย
หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 4/16 
 

 

  และในวันเดียวกัน ได้เข้าน าแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.1.3 แจ้งทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (ITA) 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1 การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการขอใช้
เงินรายได้สะสมของหน่วยงานเพ่ือปรับปรุงหรือสร้างสิ่งก่อสร้าง  หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้เงิน
รายได้สะสม ให้ด าเนินการจัดท าแบบก่อสร้างส่งไปยังกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้ถูกต้องก่อนน าเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
  1.2.2 แจ้งให้ทุกวิทยาเขตด าเนินการกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้ทุกวิทยาเขต
ด าเนินการกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย 
มีสุขภาพพลานามัยดี แข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นประจ า 
  ที่ประชุมรับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 
2/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จ านวน 7 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการ
ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 5/16 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทีผ่่านมานั้น  
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 ที่ประชมุ รับทราบ  
 

4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
  ตามที่กองนโยบายและแผน ได้ก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่วยงาน  
(คณะ/วิทยาลัย ส านัก / สถาบัน / กอง / หน่วย / ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
  ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการ
ครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  งบประมาณทั้งสิ้น 
196,479,4๐๐.- บาท  ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ นั้น 
  ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ  หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 6/16 
 

 

4.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1  
 (31 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงานต่างๆ และได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกองนโยบายและแผน
ได้บันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานโครงการ มาตรการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกลไกใน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และได้แจ้งไปยังหน่วยงานเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติแล้วนั้น 

ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕61–31 ธันวาคม 2561) ข้อมูลจากระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 8 มีนาคม ๒๕62  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการ

ด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕61–31 ธันวาคม 2561) 
และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. มาตรการ/ วิธีการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน  ข้อ 1.1 โครงการที่มกี าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2561 – 1 ธันวาคม ๒๕61)  หากภายในวันที่ ๓1 
มกราคม 2562  ยังไม่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยฯจะด าเนินการดังนี้ 

1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 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 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.5 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง จ านวน 3 ประเด็น และปัจจัยเสี่ยง จ านวน 9 ปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือให้ความ
เสี่ยงให้ลดลง และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 7/16 
 

 

  ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561)  โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามแนวทางและมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงแล้วมีระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 8 ปัจจัยเสี่ยง และระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ านวน 1 
ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
  - ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วระดับความเสี่ยงเท่าเดิม และยังมีระดับความเสี่ยง 
สูงมาก จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
           - ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วระดับความเสี่ยงลดลง และยังมีระดับความเสี่ยงสูง 
จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง  
            -ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วระดับความเสี่ยงลดลง และมีระดับความเสี่ยง 
ปานกลาง จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง 
            -ปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการตามมาตรการแล้วระดับความเสี่ยงลดลง และมีระดับความเสี่ยงน้อย 
จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผน/ผล ประเมินความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ผลการ
ประเมิน โอ 

กาส 
ผล 

กระทบ 
1 การสนับสนนุงบประมาณ

จากภาครัฐ 
1.นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ไม่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ 

แผน 5 4 (20) สูงมาก ลดลง 

ผล 1 1 (1) น้อย 

2.ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่
สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้
บรรลุเป้าหมาย 

แผน 4 4 (16) สูงมาก เท่าเดิม 

ผล 4 4 (16) สูงมาก 

 คุณภาพการ 
จัดการศึกษา 

1.การบริหารหลักสูตรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ 

แผน 5 4 (20) สูงมาก ลดลง 

ผล 5 1 (5) สูง 

2.คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ./วิชาชีพ 

แผน 5 3 (15) สูงมาก ลดลง 

ผล 1 3 (3) ปานกลาง 

3.หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานส่งผลให้
การมีงานท าของบัณฑิตต่ ากว่าเกณฑ์ 

แผน 2 3 (6) ปานกลาง ลดลง 

ผล 2 1 (2) น้อย 

4.ระบบการดูแลนักศึกษาไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้
นักศึกษาออกกลางคันสูง 

แผน 4 3 (12) สูง ลดลง 

ผล 3 3 (9) สูง 

5.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 

แผน 2 3 (6) ปานกลาง ลดลง 

ผล 
1 

3 (3) ปานกลาง 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 8/16 
 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผน/ผล ประเมินความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ผลการ
ประเมิน 

3 ความไม่โปร่งใสในการ
ด าเนินงานการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1.การละเลยต่อ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

แผน 2 4 (8) สูง ลดลง 

ผล 1 1 (1) น้อย 

2.มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างานและ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

แผน 2 4 (8) สูง ลดลง 

ผล 1 4 (4) สูง 

 
  รายละเอียดดังรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ดังที่
แนบมานี้   
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2562 เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.6 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ก าหนดแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ก าหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลดลง น าความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังคงมีความเสี่ยงระดับสูง สูงมาก และความเสี่ยงที่ส าคัญที่สามารถด าเนินการให้
ลดลงได้มาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 
  โดยที่ประชุมคณะกรรมด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มีมติก าหนดประเด็นความเสี่ยง จ านวน 4 ประเด็น และปัจจัยเสี่ยง จ านวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
 โอกาส ผล 

กระทบ 
1 การสนับสนุนงบประมาณ

จากภาครฐั  
1.ผลการด า เนิ น งานของแผนงาน/
โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีให้บรรลุเป้าหมาย 

4 4 (16) สูงมาก 

2.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

3 3 (9) สูง 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 9/16 
 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
2 คุณภาพการจัดการศึกษา  1.การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ 
5 1 (5) สูง 

2.นักศึกษาออกกลางคันสูง 3 3 (9) สูง 

3.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของ
นักศึกษาในปัจจุบัน 

2 3 (6)  
ปานกลาง 

3 ความไม่โปร่งใสใน 
การด าเนินงานการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง  

1.มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างานและ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 4 (4) สูง 

4 งบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง  
 

1.นักศึกษาใหม่ลดลง 3 3 (9) สูง 

2.การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายไดท้ี่มีอยู่
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

2 4 (8) สูง 

 

  และก าหนดแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยให้มีความเสี่ยงลดลง รายละเอียดดังแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังที่แนบมานี้ 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2562 เพ่ือโปรด
ทราบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้บังคับใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการบริการทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2557 ข้อ 8 การบริการ
วิชาการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (1) การบริการทางวิชาการที่ด าเนินการเป็นโครงการ มีระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดแน่นอน (ค) ให้หัวหน้าหน่วยงานมีดุลยพินิจที่จะก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจ าหรือเงินค่าบริการ
ล่วงหน้าจากผู้รับบริการ เพ่ือประโยชน์ของการด าเนินงานและบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญากับ
ผู้รับบริการ และรายงานผลโครงการต่อมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลังครบสัญญา นั้น 
  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 10/16 
 

 

4.8 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดโครงการ Teaching 
Academy 2019 ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
และด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันภายในเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ส าหรับการจัดโครงการดังกล่าว เน้นการสร้างกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จไปเป็นครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติได้จริง 
ประกอบไปด้วยการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) การแข่งขันประเภทการสอน ทั้งหมด 7 กลุ่มดังนี้ 
   - กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม 
   - กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/ช่างเชื่อม 
   - กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ 
   - กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 
   - กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   - กลุ่มท่ัวไป 
   - กลุ่มสอนปฏิบัติช่างอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
  2) การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Hardware 
  3) การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software 
  4) การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งไทย และรีวิวประกอบเพลง 
 
  ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จึงขอรายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ ๘ จ านวน 
3 รางวัล ได้แก่  
  ๑. นางสาวพรทิพย์ ดีแก้ว นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัล
ชนะเลิศ ประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 
  ๒. นายศศิภัทร คล้าย ณ รังษี นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิ ชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  ๓. นายมนตรี ศรีสังข์ทอง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป 
 

  ที่ประชมุรับทราบ 
 
4.9 รายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                   
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8 ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยเน้นให้นิสิต นักศึกษา มีความสามัคคีใน 
หมู่คณะ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 11/16 
 

 

และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 1,500 คน แบ่งเป็น ๗ สถาบัน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราภัฏสงขลา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

รูปแบบการจัดโครงการฯ  7 กิจกรรม 
- การแข่งขันกีฬา 
- การแข่งขันขบวนพาเหรด 
- การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์  
- พิธีเปิด-ปิด 
- งานเลี้ยงนักกีฬา 
- การประกวดดาว-เดือน 
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ประเภทกีฬาที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภทกีฬา 
  1.กีฬาฟุตซอล 
  2.กีฬาแชร์บอล 
  3.กีฬาวอลเลย์บอล 
  4.กีฬาบาสเก็ตบอล 
  5.กีฬาตะกร้อ 
  6.กีฬาเปตอง 
  7.กีฬากรีฑา 
 

 
ผลการประเมินโครงการ การแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-17 

กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมระดับความ
พึงพอใจ อยู่ระดับดีมาก 4.88  

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8  ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

  ที่ประชุมรับทราบ 

ล ำดับ ช่ือสถำบัน ทอง เงนิ ทองแดง รวม คะแนนรวม อันดับ
1 มหาวิทยาลัยทกัษิณ 16 6 4 26 64 1
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 2 5 1 8 17 3
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 3 6 8 17 29 2
4 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 2 4 3 9 17 3
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี 2 3 5 10 17 3
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 2 4 7 11 4
7 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 0 0 1 1 1 5

สรุปเหรียญ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 12/16 
 

 

4.10 รายงานสรุปผลการน าผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 (Thailand Inventor’ Day 2019) 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้น าผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๒ (Thailand Inventor’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ Even Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นั้น 
  ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงขอรายงานสรุปผลการน าผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๒ (Thailand 
Inventor’ Day 2019) จ านวน 4 รางวัล ดังนี้ 
  กลุ่มการแข่งขัน กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จ านวน 23  ผลงาน                
จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ   โดยได้รับรางวัล จ านวน  2 ผลงาน ดังนี้ 
   ชื่อผลงาน เครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง  รางวัลเหรียญเงิน 
   ชื่อผลงาน เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ รางวัลเหรียญทองแดง 
  กลุ่มการแข่งขัน กลุ่มการเกษตร จ านวน 15 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  โดย
ได้รับรางวัล จ านวน  1 ผลงาน ดังนี้ 
   ชื่อผลงาน  เครื่องผ่าจาวตาลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการหมุนของใบมีด  
รางวัลเหรียญทองแดง 
  กลุ่มการแข่งขัน กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จ านวน 17  ผลงาน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ                              
โดยได้รับรางวัล จ านวน  1 ผลงาน ดังนี้ 
   ชื่อผลงาน  เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือนเปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่น   รางวัล
เหรียญทองแดง 
 

  ที่ประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  พิจารณา (ร่าง) ปฏิทิน และ (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  ด้วยถึงรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ทั้งนี้เ พ่ือให้การจัดท างบประมาณเงินรายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท า  
(ร่าง)ปฏิทิน และ (ร่าง)เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 13/16 
 

 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกณฑ์การจัดท างบประมาณ
รายได้ประจ าปีใหม่  โดยให้ก าหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการจัดตั้งภายในและ
หน่วยงานทีจ่ัดตั้งตามกระทรวง ที่แตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมความท้าทายในด้านการพัฒนาหน่วยงานและด้านการจัดหา
รายได้เพ่ิมขึ้น   
  ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม หากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
การจัดงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ จะต้องมีการวิเคราะห์แผนการด าเนินงานอย่างละเอียด และ
คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2563  แต่จะน าข้อเสนอแนะดังกล่าว หารือร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาการเพ่ือจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต่อไป  
 

  มติที่ประชุมเห็นชอบร่างปฏิทินและร่างเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมอบหมายฝ่ายวางแผนและพัฒนาน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม หารือร่วมกับ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้อย่างละเอียด เพื่อน าไปใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต่อไป  
 
5.2 พิจารณาการจัดตั้งการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม  

(CIS: Creative Innovation Space) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี    
(พ.ศ.2561-2565) ได้บรรจุการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) เพ่ือการการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้น ในสถาบันการศึกษาซึ่งน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
(Entrepreneurial University) และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการท างานร่วมกับภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักและการตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และประชาคมวิสาหกิจ
เริ่มต้นในการพัฒนากิจกรรมหรือบริการพื้นฐานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งรายละเอียดของการ
จัดตั้งการพัฒนาพ้ืนที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (CIS: Creative Innovation Space) เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยแหล่งที่มาของงบประมาณประกอบด้วย เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท และเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 
1,000,000 บาท เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 14/16 
 

 

  มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
(CIS: Creative Innovation Space) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย 
 
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยศูนย์

บริหารนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) 
  ตามท่ี หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาได้ก าหนดพันธกิจให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน 
และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาการ
ผลักดันผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรยังมีน้อย เนื่องมาจากความคล่ องตัวของหน่วยงานในการ
ประสานงาน หรือเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเสนอจัดตั้ง “ศูนย์บริหารนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” (Innovative Administration and Technology 
Transfer Center, Rajamangala University of Technology Srivijaya : ITTC – RUTS) อันมี
สถานะเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัย งานสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบ
นวัตกรรม การให้บริการห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์ให้บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งบุคลากร การสร้างต้นแบบนวัตกรรม ด้วยรูปแบบ
การให้บริการที่หลากหลายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ใน
การท างานร่วมกัน เพ่ือผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมไปถึงการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน นั้น 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเสนอ เรื่อง พิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยศูนย์บริหารนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  มติที่ประชุมมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยศูนย์บริหารนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกครั้ง โดยให้ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาร่างระเบียบฯและส านักงานนิติการก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารในครั้งถัดไป  
 
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการ

วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) 
  ตามที่ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้น าเสนอวาระการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. .... เข้าที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน) ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 15/16 
 

 

บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  
  หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงได้น า (ร่าง) ระเบียบฯ ที่ปรับแก้ไข ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมทางไกล (Video Conference) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ จึงน า (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ผ่านส านักงานนิติการไห้ด าเนินการตรวจสอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... 
 
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ที่ประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้มีการพิจารณา ทบทวน เรื่องการพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ เนื่องจากไม่เห็นด้วยในการมอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจในการอนุมัติโครงการ และ
ด าเนินการต่างๆ โดยเสนอแนะให้จัดท าร่างระเบียบฯ ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างสะดวก มีความคล่องตัว และมี
แรงจูงใจในการด าเนินงานบริการวิชาการ 
 
  มติที่ประชุมมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) พิจารณา ทบทวน (ร่าง) ระเบียบ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ... อีกครั้งตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดกลาง เพ่ือใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดกลาง ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 1511/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาก าหนด
ตัวชี้วัดกลางไป เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดกลางดังกล่าว ไปยังหน่วยงานและ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นก่อนด าเนินการใช้บังคั บกับข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 (1 มีนาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 
2562) เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัวชี้วัดกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว 
  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/ 2562 

 
 

หน้าที่ 16/16 
 

 

 6.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยเครื่องบิน  
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) ขอหารือต่อที่ประชุม เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยเครื่องบิน  เนื่องด้วยในปัจจุบันสายการบินต่างๆ มีตั๋วเครื่องบินที่
ราคาถูกลง จงึท าใหค้่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินค่อยข้างประหยัดกว่าการเดินทางไปราชการ
โดยยานพาหนะภาคพ้ืนดิน   
  ในการนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคลากรที่เดินทางไปราชการให้มีความคล่องตัว 
สะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงขอหารือต่อที่ประชุม พิจารณาให้บุคลากรสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการโดยเครื่องบินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิ์เบิกจ่ายเทียบเท่าภาคพ้ืนดิน  
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมใน
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ หากมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้
บุคลากรสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิ์เบิกจ่ายเทียบเท่าภาคพื้นดิน และให้ระบุวันเวลาของการ
เดินทางตามความเป็นจริง 
   
 6.3 แจ้งงดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือนเมษายน 2562 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (เลขานุการที่ประชุม) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง งดการประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือนเมษายน 2562 ตามที่ได้ก าหนดให้มีการจัด
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารงาน ติดตามผล
การปฏิบัติงาน และให้แต่ละหน่วยงานได้แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารงานต่างๆ 
ต่อที่ประชุม นั้น  

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขอแจ้งงดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าเดือนเมษายน 
2562 และจะด าเนินการประชุมครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดนั้นจะแจ้งให้
ท่านทราบอีกครั้ง   

  
ที่ประชุมรับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


