
 
 

 
รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                 (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                            
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
14.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สากุล แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
24.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
27.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
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32.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
33.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
34.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
35.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
36.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
37.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
38.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
39.  นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต     

นครศรีธรรมราช 
40.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 (เลขานุการที่ประชุมฯ) 
 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน  ประธานโครงการจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประเทศไทย
ยังพบยอดผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจ านวนมากและมีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ นั้น  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพ่ือให้การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม 
ZOOM Cloud Meetings  
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1.1 เน้นย้้าเรื่องการสื่อสารในองค์กร 
  จากเสียงสะท้อนของบุคลากรในหลายภาคส่วนพบว่าการสื่อสารในองค์ การประชาสัมพันธ์และการ
ชี้แจงข่าวสาร แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมทั้งข่าวสารต่างๆจากการประชุมผู้บริหาร ที่จะต้องแจ้งและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ทราบนั้น ยังไม่ทั่วถึงและเข้าถึงข้อมูลยาก   
  จึงขอเน้นย้ าเรื่องการสื่อสารในองค์กร อีกครั้ง และหน่วยงานควรมีการจัดมีการจัดประชุมอาจารย์ 
บุคลากร ในสังกัด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูล
ต่างๆไปยังอาจารย์ บุคลากร ในสังกัดทราบและให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน   

  ที่ประชุม รับทราบ 

1.1.2 เน้นย้้าทุกพื้นที่เข้มงวดเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอ
เน้นย้ าทุกพ้ืนที่เข้มงวดเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามประกาศของกระทรวง อว. ศบค. กระทรวงสาธารณสุข ประกาศจังหวัด และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนด และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

  ที่ประชุม รับทราบ  

1.1.3 ขอชื่นชมการแนะแนวการศึกษาต่อ  
  เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ให้การออกแนะแนวการศึกษาต่อไม่สามารถด าเนินการได้อย่างปกติ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแนะ
แนวการศึกษาต่อโดยด่วน ทั้งนี้ขอชื่อชมงานแนะแนวการศึกษา ที่ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่อง
ทางการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว สนุกสนาน เป็นที่น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี  

  ที่ประชุม  รับทราบ  

1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1 รองอธิการบดี  (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องข้อหารือการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส้าหรับการบริหารกิจการงานฟาร์ม  
  ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือไปยัง กรมบัญชีกลาง เพ่ือหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส าหรับการบริหารกิจการงานฟาร์ม สามารถยกเว้นการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
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กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้หรือไม่ นั้น  ขณะนี้
กรมบัญชีกลางได้แจ้งหนังสือกลับมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.4/563 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติฯ และมหาวิทยาลัยฯได้มีแนวคิดจัดตั้ง “กองทุนงานฟาร์ม” และบริหารจัดการกองทุนฯ นั้น  
ซึ่งกองทุนฯไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ โดยอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งต้องถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2650  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) หารือต่อที่ประชุม เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์  
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ออกประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก 
และการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019  
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานในช่วงระหว่างที่มหาวิทยาลัย
ประกาศให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย โดยให้บุคลากรลงเวลาเข้า – ออก การปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
ตามที่ก าหนด ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่มีการใช้งาน ได้มีข้อซักถาม ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขั้นตอน
การใช้งานและการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน จากหลายหน่วยงาน นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน ามาปรับใช้ในการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ในอนาคต จึงขอ
หารือต่อที่ประชุม เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนะของแต่ละ
หน่วยงาน ได้หรือไม่   

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ มอบกอง
บริหารงานบุคคลและส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หารือร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการลงเวลา
ปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ ตามข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11/2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563  
เวลา 10.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 11/2563 
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 11/2563 

  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  



(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2564 

 
 

หน้าที่ ๕/13 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.2 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจ้าปี 2564 
 ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ความเป็นมา 
 

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2564 (The 39th Conference 
of Industrial Engineering Network 2021) Smart Industrial Engineering : Forwards to the 
Sustainability for Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของงานได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3nGKGat 
  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) เสนอแนะต่อที่ประชุม หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่คลี่คลาย ให้คณบดีจัดเตรียมแผนส ารองหรือเตรียมการจัดประชุม
วิชาการข่ายงานฯ ผ่านสื่อออนไลน์ 

  ทีป่ระชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยส้านักการจัดการนวัตกรรม 
 และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 189 -
๖/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖3 ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 970/2563 ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างข้อบังคับ



(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2564 

 
 

หน้าที่ ๖/13 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. .... ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และได้ด าเนินการส่งร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพ่ือเข้า
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2563 ได้มีมติให้ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารก่อนน าเสนอมายัง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง จากนั้นคณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดตั้งส านักฯ ได้
น าเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2563 ได้มติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารต่อไป 
  ดังนั้นเพ่ือให้ด าเนินการจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จึงขอเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยส านักการจัดการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. .... 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยส านักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. .... เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณา 
รายละเอียดดังแนบ 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุมร่วมกันอภิปรายข้อซักถาม โดยต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกต ข้อ 13 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การ

พัสดุ การงบประมาณ การเงิน และการบริหารงานบุคคล ให้น าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และระบบงานที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือใช้
บังคับกับส านักเป็นการเพพาะกรณี   เห็นควรให้เพ่ิมเติมข้อความ “ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้อ านาจของสภา
มหาวิทยาลัย” ท้ายประโยค 

2. ผู้เขา้ร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกต เรื่อง กระบวนการการเสนอพิจารณาข้อบังคับส านักจากสภา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากจะต้องได้รับการแต่งตั้งส านักก่อน จึงจะด าเนินการขอเสนอพิจารณาข้อบังคับส านักต่อไปได้  
ประธานที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ ) หารือไปยังรองอธิการบดี 
(ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) เรื่องขั้นตอนการเสนอพิจารณาข้อบังคับต่อสภามหาวิทยาลัย  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบรอง
อธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน้าเข้าคณะกรรมการด้าน
กฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และน้าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา 11.28  น. 
 
  
 

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


