
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่ 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
8.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
21.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
22.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา  ข้องสาย แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
26.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
27.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
28.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30.  อาจารย์นงนาฎ  ระวังวงศ์ แทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
32.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
34.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
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35.  นางวศินี  จิตภูษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
36.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
37.  นายมงคล  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
38.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
39.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
40.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
41.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนา 

อาคารสถานที่ 
42.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต    

นครศรีธรรมราช 
44.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
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. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  

1.1.1 แจ้งทราบ เรื่องแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากข้อมูลที่กองนโยบายและแผนได้จัดท ารายงานการของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 นั้น จึงตั้งข้อสังเกตให้กับทุกหน่วยงานว่า ในการจัดท าโครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคภาคี เพ่ือเสนอของบประมาณ และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจะไม่จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบด าเนินงาน ไปยัง
หน่วยงานจัดตั้งภายใน ดังนั้นหน่วยงานจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณและจะต้อง
วางแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน  
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.1.2 แจ้งทราบ เรื่องแนวทางการเสนอหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์  
เนื่องด้วยในต้นปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เริ่มให้มีการเสนอหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์ 

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e–Doc RMUTSV และระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Signature ทั้งนี้
ขอแจ้งให้ทราบว่า การเสนอหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์ จะต้องไม่ใช่เอกสารที่ต้องใช้อ้างอิงหรือใช้เป็น
หลักฐานของทางราชการ เช่น เอกสารด้านการเงิน งานบุคลากร งานนิติการ โดยให้เสนอหนังสือราชการในรูป
แบบเดิม 

 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น)  ขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง การเข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  
  เนื่องจากได้รับมอบมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าร่วมกับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
ประจ า” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่งได้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 
2562 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ ประชาชนและ
เยาวชนผู้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดีเข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความสามารถในการพัฒนาพลเมือง
ของประเทศให้มีความสุขบนพ้ืนฐานของสังคมไทย  
  ในช่วงของการฝึกอบรมจะเน้นในเรื่องการสร้างวินัย สร้างความเข้าใจ ระหว่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประชาชน เรื่องของศาสตร์พระราชาและมีการศึกษาดูงาน เมื่อฝึกหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้น
จะต้องขยายผล โดยมีการก ากับดูแลจากศูนย์อ านวยการใหญ่ โดยเป้าหมายของรุ่นจะต้องขยายผล ให้ได้ 
500,000 คน โดยในภาคใต้จะต้องให้ได้จ านวน 100,000 คน แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบน 50,000 คน และ
ภาคใต้ตอนล่าง 50,000 คน โดยในการด าเนินการขยายผลจะต้องไปบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย ด้านการศึกษาและนอกจากการขยายผลดังกล่าวแล้ว ต้องเป็นแกนน าในการให้ความช่วยเหลือกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  
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  ทั้งนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 
โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 700 คน  
   

  ที่ประชุมรับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2562 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2562 
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2562 อีกครั้ง 
 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมโดยให้มีการพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/2562 จ านวน 2 เรื่อง 
ในคราวการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้  
  6.1 พิจารณาทบทวน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 
  6.2 พิจารณาทบทวน เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสรุปผลการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจ าปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
(งบประมาณแผ่นดิน) 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนการเสนอของบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ให้กับ
นักวิจัยในสังกัด มทร.ศรีวิชัย ประจ าปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ และจัดส่งค าเสนอของบประมาณไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2563 

 
 

หน้าที่ 5/9 
 

 

 ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสรุปผลการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือทราบต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
  
  ที่ประชุม  รับทราบ  

 
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเก็บออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุราชการ  
 ส าหรับกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองบริหารงานบุคคลได้
หารือกับกองนโยบายและแผน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยพิจารณาเงินคงเหลือหลังจากจัดสรรอัตราก าลังที่จะต้องจ้าง                           
พนักงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อัตราใหม่และอัตราเดิมซึ่งอยู่ระหว่างสรรหา) มีกรอบ
วงเงินเพียงพอที่สามารถจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้กองบริหารงานบุคคลได้รายงานกรอบวงเงิน
คงเหลือดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทราบแล้วด้วย 
 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ได้ พิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน ๑๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑. คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๗ คน ได้แก ่
  ๑.๑ อธิการบดี 
  ๑.๒ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง) 
  ๑.๓ ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๑.๔ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  ๑.๕ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
  ๑.๖ นายปัญญา วงศ์เมฆ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) 
  ๑.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอชื่อ 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างจ านวน ๖ คน ให้ด าเนินการเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่
ละพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ สงขลาและรัตภูมิ จ านวน ๒ คน 
  ๒.๒ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ทุ่งใหญ่ จ านวน ๑ คน 
  ๒.๓ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ไสใหญ่ จ านวน ๑ คน 
  ๒.๔ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ขนอม จ านวน ๑ คน 
  ๒.๕ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพื้นที่ ตรัง จ านวน ๑ คน 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายกองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฝ่ายลูกจ้างให้ครบองค์ประกอบต่อไป  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2563 

 
 

หน้าที่ 6/9 
 

 

 โดยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่ พิจารณาร่าง
ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน พิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเชิญ
ตัวแทนบริษัทจัดการกองทุนน าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งสถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) 
 ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายขับเคลื่อนพันธกิจหลักด้านการบริการ
ทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย  ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการน าเอาผลงานวิจัย  
งานบริการทางวิชาการ งานนวัตกรรม งานบ่มเพาะวิสาหกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม  
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้จากการบริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การบ่มเพาะวิสาหกิจ และงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
เสริมสร้างความร่วมมือ เผยแพร่ และขับเคลื่อนงานบริการทางวิชาการร่วมกับนักศึกษา และบุคลากร ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่อยอดเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการแก่
สังคมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายการปฏิรูปประเทศที่รวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาก าลังคน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาสังคม ได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น  จึงเห็นควรรวม “หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม” 
“หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา” “คลินิกเทคโนโลยี” “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” และ“ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย” 
จัดตั้งเป็น “สถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม” ขึ้นเพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลาง ที่สามารถด าเนินตามพันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการที่สามารถรองรับต่อการการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป และรองรับการเป็น
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณา 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป   
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในหลักการ และร่วมกันตั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. เสนอแนะให้มีการปรับเนื้อหา และโครงสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ได้ระบุไว้  
  2. เสนอแนะให้หน่วยงานจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ และแผนการด าเนินงาน ในการสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2563 

 
 

หน้าที่ 7/9 
 

 

  3. เสนอแนะให้หน่วยงานจัดท าหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถใช้ร่วมกันได้ และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
   
  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) ปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อ
หารือและระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
 
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๑  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินจัดท าปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1. ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
  2. ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  3. ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับ
สถานประกอบการ 

  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในหลักการ และร่วมกันตั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้แต่ละคณะ วิทยาลัย หารือร่วมกันเรื่องการก าหนดปฏิทินการศึกษาของแต่ละหน่วย แล้ว

แจ้งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ เพ่ือปรับแก้ปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับทุก
หน่วยงาน ต่อไป  

 2. การจัดท าปฏิทินการศึกษา จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ในทุกมิติอย่างละเอียด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของนักศึกษา  
 
  มติที่ประชุม มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน 
เพื่อหารือและปรับแก้ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  แล้ว
น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง ในเดือนถัดไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 พิจารณาทบทวน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
 ผู้ชี้แจง  เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  “เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ จากศาลปกครองสงขลา กรณีการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น   
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  เพ่ือให้ทุกคณะ วิทยาลัย ได้ท าความเข้าใจตรงกันในเรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ให้หน่วยงานพิจารณาและท าข้อตกลงกับบุคลากรในสังกัดเรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงานสอนตามที่คณะ วิทยาลัย ก าหนดหรือไม่  หากเห็นชอบให้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งานสอนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศไว้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายจนกว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรื่องคดีฟ้องร้อง
แล้วเสร็จ   
  ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2462 
และได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตาม
กระบวนการต่อไป ”  
  ในการนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่าน
มานั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับ
การชะลอการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนเฉพาะรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง รวมถึงประเด็น
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
  มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไขและให้ระบุข้อความเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้  
  “เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ จากศาลปกครองสงขลา กรณีการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น   
  เพ่ือให้ทุกคณะ วิทยาลัย ได้ท าความเข้าใจตรงกันในเรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ให้หน่วยงานพิจารณาและท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดเรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานสอน บุคลากรที่ประสงค์จะเบิกตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการเบิกได้ตามปกติ   
ส่วนบุคลากรที่ประสงค์จะเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่า
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรื่องคดีฟ้องร้องแล้วเสร็จ 
  ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2462 
และได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตาม
กระบวนการต่อไป ”  
 
6.2 พิจารณาทบทวน เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน 
 ผู้ชี้แจง  เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 1.2 เรื่องผู้บริหารแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน  รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  
จันทร์ย่อง) ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้   
  “การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ในกรณีที่คณบดี/ผู้อ านวยการ ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะและวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายให้รองคณบดี/รอง
ผู้อ านวยการ รักษาราชการแทนตามล าดับ โดยให้คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นผู้ลงนามในค าสั่งโดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  กรณีไม่มีรองคณบดี/รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตามค าสั่งมอบหมายให้รักษา
ราชการแทนตามล าดับ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดท าบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/ 2563 

 
 

หน้าที่ 9/9 
 

 

ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน หน่วยงานระดับกอง ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกองไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เสนอมอบหมายให้รักษาราชการแทน โดยเสนอแต่งตั้ง
จากผู้อ านวยการกองอ่ืน และมอบหน่วยงานระดับกองทุกหน่วยงานด าเนินการเสนอรายชื่อผู้อ านวยการกองที่
จะมอบหมายให้รักษาราชการแทนตามล าดับ เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา เพ่ือมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป”  

  ในการนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่าน
มานั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแก้ไขและให้ระบุข้อความเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้ 
  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ในกรณีที่คณบดี/ผู้อ านวยการ ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะและวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายให้รองคณบดี/รอง
ผู้อ านวยการ รักษาราชการแทนตามล าดับ โดยให้คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นผู้ลงนามในค าสั่งโดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 กรณีไม่มีรองคณบดี/รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตามค าสั่งมอบหมายให้รักษา
ราชการแทนตามล าดับ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดท าบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน หน่วยงานระดับกอง ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกองไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้งหัวหน้างานหรือบุคลากรภายในหน่วยงาน รักษา
ราชการแทน โดยเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป  
 
เลิกประชุมเวลา 14.00  น. 
 

 
 
 
 

 

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


