
รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 4/2563  

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม Google meet 

     
 

 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.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
20.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
21.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
24.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
30.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
32.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 



 
 

33.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
34.  นายมงคล  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
35.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
38.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
39.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต    

นครศรีธรรมราช 
41.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) ก าลัง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจาย
จากคนสู่คนในหลายประเทศแล้ว รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยนั้น เพ่ือให้การ
บริหารกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ระบบการประชุม Google meet 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
1.1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 

อ้างถึงหนังสือที่ รล 0010/2230  ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ส านักพระราชวังแจ้ง เรื่อง  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2562  ในระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป ีอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.1.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนวันเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
 ตามที่คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลและการแข่งขันกอล์ฟกุศล โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย จากเดิม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวน
จิตรลดา ส่วนจะเป็นวันใดนั้น ส านักพระราชวังจะแจ้งหนังสือมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.1.3 การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย
และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและยังไม่มียา
รักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากทั่วโลกนั้น  
 ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามข่าวสาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



 
 

1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
  ตามที่ กระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 55 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง การอนุมัติหลักการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  โดยอนุมัติ ในหลักการให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานของส่วนราชการที่ ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนในการประชุมจาก
กระทรวงการคลัง กรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติไว้  
  ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องเป็นไป
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ที่ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนดด้วย 
  จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และ
ขอให้ผู้บริหารทุกท่านศึกษา ท าความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เน้นย้ าการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work 
from Home) 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากร 
นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 7) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ไว้ และ
กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าโปรแกรมลงเวลาเข้า – ออก ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามความทราบแล้วนั้น  
จึงขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเน้นย้ าบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
   

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์  สังขวาสี) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ RUTS Job Fair 
Online by JobBKK 
  ขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงานทราบและขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน และนักศึกษา 
ลงทะเบียน RUTS Job Fair Online by JobBKK ลงทะเบียนรอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤษภาคม 
2563  ลงทะเบียนรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 และรับสมัครงานในระหว่างวันที่ 20 
– 31 กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย  
   

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 



 
 

1.2.4 รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง (ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การขอความ
อนุเคราะห์พื้นที่วิทยาเขตตรัง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 จังหวัดตรัง 
 ด้วยส่วนราชการจังหวัดตรังโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดตรัง ได้เข้าตรวจพ้ืนที่ บริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพ่ือจัดเตรียมหาพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ที่กักกันหรือสังเกต
อาการกลุ่มผู้ป่วย จังหวัดตรัง นั้น  
 ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนราชการจังหวัดตรังจะรายงานไปยังท่านอธิการบดีเพ่ือทราบอีกครั้ง 
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบและยินดีให้ความร่วมมือ มอบรองอธิการบดี (ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี) 
ประสานไปยังส่วนราชการจังหวัดตรังเพื่อทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่  2/2563 และ 
ครั้งที่ 3/2563 
  ตามท่ี ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ก าหนดจัดให้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพ้ืนที่ และการประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบการประชุม
วิดีโอออนไลน์ Google meet ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนการรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ฯ ครั้งที่ 2/2563 และ (ร่าง)รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2563 ไปยังทกุหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม 
แล้วนั้น  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งท่ี 3/2563 อีกครั้ง  
   
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีการแก้ไขดังนี้  
  1. ยกเลิกข้อความในวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อที่ 1.3 เรื่องการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 และใช้ข้อความนี้แทน  
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019  (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้  คณะ/วิทยาลัย ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้ งแต่  
ภาคฤดูร้อน/2562 เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาฯ นั้น  
  จึงขอหารือต่อที่ประชุม หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดู
ร้อน/2562 โดยให้นักศึกษาช าระ 1 ใน 4 ของภาคการศึกษาปกติ ได้หรือไม่  

  ที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 โดยให้นักศึกษา
ช าระ 1 ใน 4 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
  มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 



 
 

  2. ยกเลิกข้อความในวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อที่ 1.4 เรื่องการผ่อนผัน
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 และใช้ข้อความนี้แทน 
  เพ่ือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีนักศึกษาไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนได้ ยกเว้น
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  จึงขอหารือต่อที่ประชุม ว่า การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคการศึกษา 1/2563 เสนอแนะให้มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ 
แต่ไม่เกิน 4 งวด ต่อภาคการศึกษา ผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสมัครบัตรเครดิตที่ได้ผูกไว้กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตดังกล่าวให้  
  รองอธิการบดี (ผศ.อุดร  นามเสน) เสนอแนะต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เพ่ือลดความเสี่ยงจากการใช้
บัตรเครดิตในอนาคตให้กับนักศึกษา เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศฯ เรื่อง การผ่อนผันการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 โดยให้ระบุเงื่อนไขการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้
ในประกาศให้ชัดเจน  

  ที่ประชุมรับทราบ   
  มอบรองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) หารือร่วมกับธนาคารที่ได้ลงนามความร่วมมือไว้
กับมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) จัดท าประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการผ่อน
ผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม (ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน) 
 ความเป็นมา 
 ตามที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์) ได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรวม “หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม” 
“หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา” “คลินิกเทคโนโลยี” “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” และ“ส านักศิลปวัฒนธรรม 
ศรีวิชัย” จัดตั้งเป็น “สถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม” ขึ้น  เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลาง ที่สามารถด าเนินตาม
พันธกิจด้านการบริการวิชาการที่สามารถรองรับต่อการการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป และรองรับการ
เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ในคราวประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการมอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) ปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้โดยให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพ่ือหารือและระดมความคิดเห็น
เพ่ิมเติมแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง นั้น 
 ในการนี้ ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณาดังนี้  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงสร้างการจัดตั้งสถาบัน  
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันจาก “สถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม”  



 
 

   เป็น “สถาบันบริหารนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” 
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบโครงสร้างการจัดตั้งสถาบัน และ การปรับเปลี่ยนชื่อสถาบัน โดยมี
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังนี้  
  1. ให้เพ่ิมเติมหลักการท างาน National Innovation Agency (NIA) และ Social Business 
Enterprise (SBE) ในโครงสร้างองค์กรชองสถาบันให้ชัดเจน  
  2. ข้อ 1 หลักการและเหตุผล ให้น าการปฏิรูปประเทศมาใส่ในหลักการและเหตุผล และปรับแก้
ค าอธิบาย ดังนี้  
   2.1  ข้อ 1 ให้ปรับแก้ค าอธิบายใหม่ โดยเสนอแนะว่า ให้หน่วยงานเป็นสถาบันที่น าผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และให้ผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ 
   2.2 ข้อ 2 เสนอแนะให้ตัดออก 
   2.3 ข้อ 4 เสนอแนะให้ตัดตารางชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อหน่วยงานออก 
  3. ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความและค าอธิบาย Academic Service Institute : ASI 
  4. ข้อ 7 ภาระงานของสถาบันบริหารนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งข้อสังเกตให้เขียน
อ านาจหน้าที่ของการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม และให้ระบุรายละเอียดของงานให้ชัดเจน 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบโครงสร้างการจัดตั้งสถาบัน และ การปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันจาก “สถาบัน
บริ การทาง วิชาการแก่ สั งคม” เ ป็ น  “สถาบั นบริ ห า รน วัตกรรมและถ่ า ยทอด เทค โน โ ลยี ” 
และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ผ่านระบบการประชุมวิดีโอออนไลน์ Google meet ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
 ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าเสนอวาระการประชุม เรื่อง “รายงานผลการด าเนินงาน และ
รายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕62 (ตุลาคม ๒๕61 –
กันยายน ๒๕62) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย แห่งระเบียบ



 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 15.6 ควบคุมติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานที่ประชุมสภาหรือที่
ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น  
 ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕62 (ตุลาคม ๒๕61–กันยายน ๒๕62) ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3 รายงานสรุปโครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital Literacy for Industry 4.0) 

 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการ
ช่วยเหลืองบประมาณจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
การพัฒนาศักยภาพก าลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Depa Digital Manpower 
Fund) โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นจ านวนเงิน 448,500 บาท 
(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน (ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 
19 เมษายน 2563 ) ดังนี้ 
 1. เงินช่วยเหลือก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จ านวน 100 ราย รายละไม่เกิน 
3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 2. เงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงินไม่เกิน 58 ,500 บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
 ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน IC3 Digital Literacy 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ก าลังคนได้รับใบรับรองมาตรฐานการพัฒนาทักษะด้าน IC3 Digital Literacy จ านวน 
100 ราย เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งได้
ส่งรายงานสรุปโครงการ หนังสือขออนุมัติปิดโครงการ เรียบร้อยแล้ว  
 ในการนี้ ส านักวิทยบริการฯ จึงขอรายงานสรุปโครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy 
เพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Literacy for Industry 4.0) เสนอเพ่ือทราบ 
  
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก ากับคุณภาพระดับหลักสูตรผ่านระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2562 



 
 

อันประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายสนับสนุนการ
เรียนการสอนส าหรับผู้เรียนยุคใหม่และการพัฒนาหลักสูตร จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network 
Quality Assurance) นั้น 
 ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงขอเสนอกรอบแนวทางเพ่ือให้หลักสูตรใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยรูปแบบการประกันคุณภาพระดับ
โปรแกรมหรือระดับหลักสูตรเน้นที่การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาคุณภาพภายใน 3 มิติ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัว
ผู้เรียน การแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ 
AUN-QA ใช้ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale  รายละเอียดดังนี้ 
 

องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1การก ากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ ์
AUN-QA ระดบัหลกัสูตร (11) 

AUN.1 Expected Learning Outcomes 
(ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง) 
AUN.2 Program Specification 
(รายละเอียดของหลกัสูตร) 
AUN.3 Programme Structure and Content 
(โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลกัสูตร) 
AUN.4 Teaching and Learning Approach 
(การจดัการเรียนและการสอน) 
AUN.5 Student Assessment 
(การประเมินผูเ้รียน) 
AUN.6 Academic Staff Quality 
(คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ) 
AUN.7 Support Staff Quality 
(คุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน) 
AUN.8 Student Quality and Support 
(คุณภาพผู้เรียนและการสนบัสนุน) 
AUN.9 Facilities and Infrastructure 
(สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 



 
 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์

AUN.10 Quality Enhancement 
(การเสริมสรา้งคุณภาพ) 
AUN.11 Output 
(ผลผลิต) 

 
 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ 
 

Rating 
ระดับ 

Description 
ค าอธิบาย 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
ไม่ปรากฏผลการด าเนินงาน ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงานคณุภาพ 
ไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

2 Inadequate and improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 
คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรบัปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไมไ่ดเ้ริ่มด าเนนิการ เนื่องจากข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรบัปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results.  
คุณภาพไม่เพียงพอแต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการ
พัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้างแต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนนิงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 
มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 
 



 
 

Rating 
ระดับ 

Description 
ค าอธิบาย 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that it 
has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results 
and positive improvement trend. 
มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีใน
การพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 
เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีดตีามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้ม
ผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-
class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement 
trends. 
ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมนีวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็น
อย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามาน าไปเป็นแนวปฏบิัติชั้นน าได้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2563 เพ่ือ
โปรดพิจารณา 

1. พิจารณาเห็นชอบกรอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA 
2. พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหลักสูตรด าเนนิการตามกรอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตาม

แนวทางของเกณฑ์ AUN-QA โดยเริ่มบังคับใช้และประเมินในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมี
การนโยบายใช้ระบบประกันคุณภาพอื่นตามที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณามอบหมายงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการตามแนวทาง
ประเมินของเกณฑ์ AUN-QA และน าเสนอแผนการด าเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหารและแจ้งหน่วยงานใน
ล าดับถัดไป 
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยน ากรอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทาง
เกณฑ์ AUN-QA มาปรับใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียน 
และเสนอแนะให้มีการจัดท าโครงการบรรยายให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  ส่วนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้เลื่อน
ก าหนดการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น 

 



 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยน ากรอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทาง
เกณฑ์ AUN-QA  มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด)  น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ และจัดตั้งคณะกรรมการโดยให้คัดเลือกจากประธานหลักสูตรที่มีความเข้าใจและ
เชี่ยวชาญ 

 
5.2 พิจารณาทบทวน (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  จากคราวประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคาร
ที่ 3 มีนาคม  2563  ได้พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แต่เนื่องด้วยขณะนี้ส านักงบประมาณ ได้แจ้งกรอบค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ซึ่งกรอบวงเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ นั้น 
  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถเติมเต็ม 
และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ กองนโยบายและแผน จึงขอเสนอ (ร่าง) เกณฑ์
การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เพ่ือโปรดพจิารณาทบทวน (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร ที่แนบมานี ้

 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 ผู้เข้าประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตดังนี้  
 1. ตามที่กองนโยบายและแผนได้จัดท า (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ยังไม่ดีขึ้น  หากมีความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ทฤษฎี นั้น ขอให้คณะ วิทยาลัย กันเงินใน
ส่วนนี้ไว้เพื่อจัดซื้อแพคเกจอินเทอร์เน็ต ส าหรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 2. แจ้งทุกหน่วยงานทราบให้หลีกเลี่ยงการจัดโครงการที่ไม่จ าเป็น และให้บริหารจัดการความเสี่ยง
การการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างรอบคอบ 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 มอบผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย 
 การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย ว่าด้วยการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ....    
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ความเป็นมา 



 
 

  ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษายึดหลักการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น 
   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขยายโอกาส
ทางการศึกษาจึงเห็นควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต และปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 ผู้เข้าประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ตัดข้อความ (ฉบับที่ 2) ออก เนื่องจากเป็นร่าง

ระเบียบที่ได้จัดท าขึ้นใหม่  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ....  และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ....  
  มอบผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ต่อไป  
 
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม 
 และพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ....  มอบ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือร่วมกันกับ
ส านักงานนิติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) ระเบียบอีกครั้ง  
 
 
 
 
 



 
 

5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ....  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการก าหนดหลักเกณฑ์
การเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน  ตามการบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้เงินงบประมาณ
ที่ได้รับ โดยมิให้กระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนอันเป็นมาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการก าหนด  
  กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. .... 
  2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 เห็นควรมอบกองคลัง ด าเนินการต่อไป 
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 1. อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ให้คณะและวิทยาลัย บริหารจัดการภาระงานสอนให้
เป็นไปตามหลักสูตรและบทบาทหน้าที่โดยก าหนดจ านวนชั่วโมงภาระงานสอน เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงาน
ได้ครบถ้วนทุกพันธกิจ อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้อาจารย์ใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน 

 2. ข้อ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ควรแยกกลุ่มประเภทของบุคลากร ในการเบิกจ่ายเงินค่า
สอนเกินภาระงานสอน 

 3. ข้อ 4 (2) ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความ “ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินรายรับจริง” 
เสนอแนะให้เขียนว่า “ทั้งนี้ ไม่เกินสัดส่วนการจัดสรรของวงเงินตามรายรับจริง”  

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ....  มอบผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี-  
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
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เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


