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การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 
     

 

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

นครศรีธรรมราช 
40.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
2.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยนั้น เพ่ือให้การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
1.1.1 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2563 อธิการบดี ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส และคณะผู้บริหารเข้าเฝ้า 
ทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  เมื่อวันอังคาร ที่  16 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส  ให้อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการ
จัดกิจกรรมเดินการกุศล และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลา  
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าโดย อธิการบดี 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส และคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
   และสืบเนื่องจากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงขอแจ้งให้
ทราบ เรื่อง การเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2562  ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายรอหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการจากส านักพระราชวัง 
 
  ทีป่ระชุม รับทราบ  
  
1.1.2 ขอให้ทุกคณะ วิทยาลัย และทุกหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมและกิจการต่างๆ ตามประกาศของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับท่ี 6 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563  
เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งอนุญาตให้
กิจกรรม กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดบริการหรือด าเนินการได้แต่ต้องปฏิบัติตาม
แนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ซึ่งมีการผ่อนคลาย
การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ดังนั้น จึงขอให้ทุกคณะ 
วิทยาลัย และทุกหน่วยงาน เตรียมการและด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
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1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัคร เกษตรกรลูกค้า
ธ.ก.ส. เกษตรกรทั่วไป คนรุ่นใหม่ (New Generation) วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 
Smart Farmer) ผู้ประกอบการ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ขอทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ใน “โครงการสร้าง/ค้นหา/พัฒนานวัตกรรมเกษตร/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม” เพ่ือให้เกิด
กระบวนการสร้าง คิดค้น พัฒนา ต่อยอดผลงานนวัตกรรมเกษตร อันจะท าให้เกิดการค้นพบ และสามารถแก้ไข
ปัญหาจากการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ จ านวน 12 ทุน ทุนละไม่เกิน 200 ,000 บาท โดย
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
  ทั้งนี้  ขอให้คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์จัดท าการเขียนขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์
ให้กับนักศึกษาต่อไป  
   
  ที่ประชุม  รับทราบ  
  
1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) หารือต่อที่ประชุม เรื่อง การจัดท าเมนูหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวม ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูล ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับต่าง ๆ กระจัด
กระจายไปยังเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และบางครั้งพบว่าข้อมูลยังไม่
เป็นปัจจุบัน  จึงขอหารือต่อที่ประชุม เห็นควรให้มีการจัดท าเมนูส่วนกลางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
รวบรวมค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการค้นหาและสามารถน าไปใช้งานได้ทันที ยกเว้นข้อมูลงานพัสดุ และงานบุคลากร ยังคงจัดเก็บ
หน้าเว็บไซต์หน่วยงานเหมือนเดิม  
  ในการนี้ ประธานที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) จึงขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูล  ก าหนดรูปแบบการ
จัดท าเมนูหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวม ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) หารือต่อที่ประชุม เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น  
   
  เนื่องด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผล
การเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.2560  ได้แจ้งขั้นตอนแนวปฏิบัติตามระเบียบในการขอรับรางวัล
ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา ยื่นค าขอรับรางวัลผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ ไม่เกินภาคการศึกษาถัดไป โดยให้หน่วยงานคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแก่นักศึกษาดังกล่าว  
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  ดังนั้นท าให้ต้องเบิกจ่ายจากงบกลาง เงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน และท าให้การลงบันทึกบัญชี
เป็นรายจ่ายอ่ืนซึ่งไม่ถูกต้อง จึงขอหารือต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เห็นควรให้มีการปรับแก้ระเบียบฯ ดังกล่าว โดย
ให้มีการระบุว่า เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น หรือผลงานด้าน
กิจกรรมดีเด่น ในภาคการศึกษาถัดไป  
  ในการนี้ ประธานที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) จึงขอมอบหมายรองอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี) ด าเนินการปรับแก้ระเบียบฯ ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.2.3 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์)  
แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การขอใช้บัตรก านัล  
  ตามที่งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดให้
บริษัท ห้างร้าน เช่าสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา เพ่ือด าเนินกิจการ นั้น และเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอมอบบัตรก านัล ดังต่อไปนี้  
  1. บัตรก านัล คาเฟ่ อเมซอน มทร.ศรีวิชัย สงขลา  
  2. บัตรก านัล ที่พักโรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด 
  3. บัตรก านัล ที่พักโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 
  ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิบัตรก านัลดังกล่าว ให้ประสานไปยังส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2563 ไป
ยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2563  
   
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยมีการปรับแก้การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม ในวาระท่ี 4.6 เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  งบแผ่นดินและเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 - 2561  ดังนี้  
 1. ในกรณีที่นักวิจัยได้จัดส่งเล่มเรียบร้อยแล้วแต่ยังค้างส่งหลักฐานการจ่าย เห็นควรให้นักวิจัย
ด าเนินการจัดส่งหลักฐานการจ่ายหรือคืนเงินเป็นเงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  
และในกรณีที่นักวิจัยยังไม่ได้จัดส่งเล่มและยังไม่ได้ส่งหลักฐานการจ่าย ให้ด าเนินการเรียกคืนเงิน  
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 2. เห็นควรมอบกองคลัง และสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดแนวปฏิบัติ ระยะเวลาในการส่ง
หลักฐานการจ่าย เพื่อด าเนินการต่อไป  
 3. เสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าสรุปผลการค้างส่งงานวิจัยและเพิ่มเติมการติดตาม
การจัดส่งผลผลิตค้างส่งของนักวิจัยให้ครบถ้วน 
 4. ให้ทุกหน่วยแจ้งไปยังนักวิจัยที่ค้างส่ง เร่งด าเนินการและเคลียร์เอกสารให้แล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.2 รายงานผลการติดตามมาตรการเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
  ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการเรื่องการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการโดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยต่างๆ 2 มาตรการ ซึ่งทั้ง 2 
มาตรการเป็นแนวทางในการเพ่ิมจ านวนของค่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ ดังนี้  
 1. ขอความร่วมมือสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์  google scholar 
 2. ขอความร่วมมือด าเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ google sites  
 ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการติดตามมาตรการเพ่ือการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)  เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ 
สามารถตรวจสอบรายงานเพ่ิมเติมได้ที่ https://is.gd/4kxHr3 

 
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 

https://is.gd/4kxHr3
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4.3 รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมและการแนะน าแนวทางการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย 

Google Classroom 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
  

  ตามความที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติส าหรับ
บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคใน
กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและวิจัย ได้มี
มาตรการให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติให้เป็นแบบออนไลน์  
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกคน เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบถึงแนวทางการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Google Classroom ในระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2563 โดย
มีอาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร  และ
ได้ด าเนินการประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
การแนะน าแนวทางการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ สามารถตรวจสอบรายงานสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://is.gd/fyP6QC 
และ ตรวจสอบรายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://is.gd/fAqyBm 
 
 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีแนวคิดขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ออกนอกระบบ) เพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงาน รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้งสิ้น ๒๙ สถาบัน และมีอีก ๘ สถาบัน
อยู่ระหว่างด าเนินการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  ทั้งแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ในรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเป็นแนวความคิดของคณาจารย์เพ่ือให้การ
บริหารสถานศึกษามีความอิสระ และมีเสรีภาพทางวิชาการ แต่ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่เห็นด้วยและรัฐบาล

https://is.gd/fyP6QC
https://is.gd/fAqyBm
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ยังไม่มีความพร้อมจึงไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด เว้นแต่ให้มีการตั้งทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือดูแลมหาวิทยาลัยแทน
ส านักนายกรัฐมนตรีแทน จนกระทั้งในปี ๒๕๓๐ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๗) โดยมีหลักการให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้ว มีความอิสระ คล่องตัว มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ และปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยไม่เป็นส่วนราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม่ ให้มีสถานะไม่
เป็นส่วนราชการตั้งแต่แรกตั้ง จึงท าให้มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(นอกระบบ)ตั้งแต่แรกตั้ง ซึ่งได้แก่ 
  ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  ๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕   
  ๓. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มย ากุ้ง จนรัฐบาลไทยต้องกู้ยืมจาก IMF และธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) โดยมีเงื่อนไขว่า มหาวิทยาลัยต้องแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภายในปี 
๒๕๔๕ โดยต้องมีอย่างน้อย ๑ มหาวิทยาลัยแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ (นอกระบบ) ในปี ๒๕๔๑ นั้นก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” การที่
มหาวิทยาลัยแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะช่วยรัฐบาลลดค่าใช้จ่าย เพราะบุคลากรที่จ้างใหม่จะ
มีสถานะเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงกว่า ข้าราชการ แต่ลดภาระในส่วนสวัสดิการ 
เนื่องจาก ส านักงบประมาณจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัยในลักษณะ เงินอุดหนุน โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ไปด าเนินจัดสรรเป็นค่าจ้างและสวัสดิการ ในลักษณะเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับการบริหารแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
จึงท าให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในมาตรา ๓๖ ก าหนดว่า 
“ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงาน
ในก ากับของรัฐ... ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ”ดังนั้นการออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงเป็นการเปิด
ทางเลือกให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะจัดระบบบริหารและการจัดการได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้
กฏหมาย พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนั้น และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  
  โดยในระยะแรกหลายๆมหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ นั้นเพราะ
การออกนอกระบบมีเงื่อนไขที่ถึงแม้จะให้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้เต็มที่ แต่ต้องดูแลตนเองในด้าน
การลงทุน แต่การพิจารณางบอุดหนุนกับเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยการร่ าง พ.ร.บ. 
ออกนอกระบบของแต่ละมหาวิทยาลัย จะก าหนดเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ในกฏหมาย พ.ร.บ. และไม่ใช้ระเบียบ
การเงินของกระทรวงการคลังและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณ สามารถใช้ระเบียบ
การเงินที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้น เพียงแต่ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาตรวจสอบบัญชีและ
การเงินทุกประเภทและทุกรอบปีบัญชีเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุให้รายได้ที่เป็นงบอุดหนุนที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้
ไม่ต้องน าส่งคืนแผ่นดิน ซึ่งการก าหนดเงินอุดหนุนใน พ.ร.บ.นั้น หลายมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกฎหมายตราไว้เพ่ือ
ป้องกัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดว่าเงินอุดหนุนทั่วไปตามมาตรา ๑๖ (๑) นั้น ว่า “เงินอุดหนุนทั่วไป 
คือ เงินรัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่ จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย ในกรณีทีรัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่
ราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย” และในวรรคสุดท้ายของมาตรา ๑๖ ได้ระบุไว้ด้วยว่า 
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“รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฏหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฏหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึง
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น” ด้วยเหตุนี้จึงสังเกตุได้ว่ามหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้รับงบประมาณในภาพรวมไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด และ
เงินรายได้ไม่ต้องน าส่งคลัง จึงมีหลายมหาวิทยาลัยเตรียมเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจ านวน ๒๙ แห่ง 
 
อ้างอิง ๑. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ:นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิต ศรีสอ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙                 .......... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา เร่ือง มหาวิทยาลัยนอกระบบ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดย นางสาวสุภาพร อาจเดช วิทยากรช านาญการ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๓. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ออนไลน์) วันสืบค้นข้อมูล ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เข้าถึงได้จาก th.wikipedia.org/wiki/  

 

ตารางท่ี ๑ รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ล าดับ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วันที่มีผลบังคับ 

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ต้ังแต่ก่อตั้ง) ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ต้ังแต่ก่อตั้ง) ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ยกสถานะจากวิทยาลัยสงฆ์) ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (ยกสถานะจากวิทยาลัยสงฆ์) ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต้ังแต่ก่อตั้ง) ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗. มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙. มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐. มหาวิทยาลัยทักษิณ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔. มหาวิทยาลัยพะเยา (ตั้งแต่ก่อตั้ง) ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๕. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ตั้งแต่ก่อตั้ง) ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๖. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ตั้งแต่ก่อตั้ง) ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๒. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ตั้งแต่ก่อตั้ง) ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๙. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอเรื่อง เ พ่ือออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  
๘ มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการส่งเรื่องไปยัง สปอว. (เดิม สกอ.) ๔ มหาวิทยาลัยได้แก่ 
มหาวิทาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มทร.ธัญบุรี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ระหว่างร่าง พรบ.  มทร.พระนคร อยู่ขั้นตอนการท าประชาพิจารณ์ มทร.
รัตนโกสินทร์ ขั้นตอนก าลังหารือ  มทร.ตะวันออก อยู่ขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 โดยการด าเนินการแปลงสภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั้น ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน เพราะมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมหลายๆด้าน ประกอบกับ
งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณแผ่นดินเกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณเงินรายได้ ดังนั้น 
หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมความ
พร้อมทางด้านการจัดหารายได้ ควบคู่กับการด าเนินการแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  เพราะใน
ขณะเดียวกันจ านวนข้าราชการในมหาวิทยาลัยได้ลดจ านวนลงจากการเกษียณอายุ และมี จ านวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่ตรงข้ามกัน มหาวิทยาลัยจึงสมควรที่จะเตรียมความพร้อมในการแปลงสภาพ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไป จึงเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลงบประมาณเงินแผ่นดิน และข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
 ๒. จ านวนบุคลากรที่ครองต าแหน่ง ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๓. ประมาณการสัดส่วนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๓ 
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ประธาน (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้คณะท างานได้จัดเตรียม
ข้อมูล ตรวจสอบงบประมาณ และวางแผนการด าเนินงาน นั้น  หากผู้บริหารทุกท่านเห็นชอบการเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  คณะท างานจะได้น าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการต่อไป 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
   
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกิจกรรม 
 นักศึกษา พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 หมวด
ที่ 3 การบริหารงานกิจการนักศึกษา ข้อ 10 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารด้านกิจการนักศึกษา จ าแนก
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ  โดยปัจจุบันการด าเนินกิจกรรมของ
นักศึกษาประจ าพ้ืนที่นครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่/พ้ืนที่ไสใหญ่) และพ้ืนที่ตรัง เป็นการด าเนินกิจกรรมโดย
นายกสโมสรนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัดอยู่ในเขตพ้ืนที่   ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน
และการจัดกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา จึงขอยกเลิก  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าพ้ืนที่
การศึกษา  ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
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วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น  ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง นั้น 
  ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณา ทบทวน และด าเนินการยก ร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ....  และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. ให้ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอแนะให้ นายกองค์การ
นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้เห็นชอบ  และ คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งข้อสังเกต ค านิยามของค าว่า “สมาชิก” เนื่องด้วยใน (ร่าง) ระเบียบ มีการ
กล่าวถึงสมาชิกสภานักศึกษา แต่ในค านิยามยังระบุไม่คลอบคลุม จึงเห็นควรให้มีการระบุ สมาชิกสภานักศึกษา ไป
ในค านิยามของค าว่า “สมาชิก” เพ่ิมเติม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ....  มอบรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

  
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสห

กิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน นั้น 
  ในการนี้  กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
กองทุนสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ... . ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. .... มอบรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   
 
 
 
  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2563 

 
 

หน้าที่ ๑๒/13 
 

 
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ....  
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน นั้น 
  ในการนี้  กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วย
กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรวีิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ....   มอบ รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    
5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย 
 ค่าตอบแทนจัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน นั้น 
  ในการนี้  กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการ
จ่ายค่าตอบแทนจัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ....  ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังแนบ  
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนจัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ....  มอบ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

   
5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน 
 เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
จึงมีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน นั้น 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2563 

 
 

หน้าที่ ๑๓/13 
 

 
  ในการนี้  กองคลังจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการ
รับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
  
5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. ....  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้บริหารกองทุนฯ 
ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้  เพ่ือให้ประกาศดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยใน
สถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ขึ้นนั้น 
 

 ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรด
พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
คา่ตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....  
 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกต  ข้อ 5 เสนอแนะให้มีการคืนเงิน และให้กองทุนรายงาน
กรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดโทษทางวินัยต่อไป  
 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. .... 
  มอบ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี-  
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
  
  

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


