
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 11/2564 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                            
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
12.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
23.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  อาจารย์นิตยา  ทัดเทียม แทน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
28.  อาจารย์สุดคนึง ณ ระนอง แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์  เพียรเจริญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
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32.  นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
35.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
36.  นางดาวดล  สวัสดิลานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
37.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
38.  นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต     

นครศรีธรรมราช 
39.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
40.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 (เลขานุการที่ประชุมฯ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์ หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ยังพบยอดผู้ติดเชื้อและมีการแพร่กระจายไปยังทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ใหม ่และเพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ตามล าดับ                                                                                                                                                                   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
   ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทิน

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น  ท าให้มีข้อสงสัยจากผู้ปกครอง
และนักศึกษา ถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะหารือร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง  

  ที่ประชุม รับทราบ 

1.1.2  การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   เน้นย้ าให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายและผู้บริหารทุกท่าน ก ากับติดตาม การด าเนินการงบลงทุน 
ให้เร่งจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.) โดยด่วน เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 2 

   ที่ประชุม  รับทราบ  
    
1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายรายการ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ ขณะนี้ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว
รอท าสัญญาตามกระบวนการ จ านวน 3 รายการ และอีก 1 รายการ รอท าสัญญา  ในส่วนรายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 60 รายการ ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 1 รายการ  ท าสัญญาแล้ว/รอส่งมอบของ/ด าเนินการ
ก่อสร้าง/รอเบิกจ่าย จ านวน 25 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว รอท า
สัญญา จ านวน 12 รายการ  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 18 รายการ คาดว่าจะด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ภายในปลายไตรมาส 2 และไตรมาส 3  และอยู่ระหว่างทบทวน แก้ไข สเปคใหม่ จ านวน 4 รายการ  

ที่ประชุม รับทราบ   
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1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยหน่วยงาน และ กองทุนสหกิจศึกษา   

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการยุบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในหน่วยงาน และกองทุน 
สหกิจศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2564 นั้น  มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2564 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและได้ผ่านการ
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเดิมคือกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   ในส่วนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน พ.ศ. .... จะน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป  

จึงขอท าความเข้าใจกับคณะ วิทยาลัย ที่ได้มีการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ส าหรับสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน และสมทบกองทุน 
สหกิจศึกษา หน่วยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ และหากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  
ให้คณะ วิทยาลัย จัดท าเรื่องขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอใช้เงินรายได้สะสมต่อไป  

ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเ พ่ิมเติม ให้คณะ วิทยาลัย 
พิจารณางบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าเพียงพอ
หรือไม่  หากไม่เพียงพอให้แจ้งรายละเอียดไปยังกองนโยบายและแผน เพ่ือรวบรวมเข้าคณะกรรมการพิจารณา 
ขอใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้สะสม แล้วเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป   

ที่ประชุม รับทราบ   

 1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ....  
  สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2564 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ จัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งในช่วงระหว่างการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ หากหน่วยงานมีบุคลากรที่จะ
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ให้พิจารณาเบิกจ่ายค่าด าเนินงานในงบด าเนินงานของหน่วยงาน  
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม ให้คณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ให้แล้วเสร็จ  และขอให้ผู้บริหาร 
ท าความเข้าใจและด าเนินการแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไปพลางก่อน   

  ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2.4 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การสร้างการรับรู้ในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มีการ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักหลักธรรมาภิบาล มีความ
คล่องตัวในการด าเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะด าเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนบุคลากร "รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ" สามารถศึกษา
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หน้าที่ ๕/11 
 

 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร่ า งพระ ร าชบั ญญั ติ มห า วิ ทย าลั ย เทค โน โ ลยี ร า ชม งคลศรี วิ ชั ย  ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซต์  
https://url.rmutsv.ac.th/gxco6 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2.5 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การรับวัคซีนของนักศึกษา
ทั้งหมด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564   
  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงขอรายงานการรับวัคซีนของนักศึกษาทั้งหมด ณ วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 ดังนี้  
   

พื้นที่/วิทยาเขต นักศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ 
สงขลา 10,283 3,905 37.98 
นครศรีธรรมราช 3,399 1,454 42.78 
ตรัง 1,320 711 53.86 

รวม 15,002 6,070 40.46 

  ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2564 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 10/2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 10/2564  
  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ดว้ยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
 
 
 

https://url.rmutsv.ac.th/gxco6
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หน้าที่ ๖/11 
 

 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 
ที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

  ที่ประชุม  รับทราบ  

4.2 ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ปีการศึกษา 2564  
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด)  
 ความเป็นมา 
  การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล 
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้  
มี 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
และการจัดการความรู้ ยังเป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
และบรรลุความเป็นชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง 
  โดยในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัยมีมติเห็นชอบประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ แล้วนั้น งานประกันคุณภาพการศึ กษา 
ส านักงานอธิการบดี ขอแจ้งประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 9 CoP
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ  

  ที่ประชุม รับทราบ  

4.3 รายงานสถิติการให้บริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 

 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการก าหนดให้หน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ รายงาน
สรุปสถิติการให้บริการ และรายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ โดยมีการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย นั้น 

 ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงได้สรุปรายงานสถิติการให้บริการ
และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้ด าเนินการจัดท าเป็นรายหน่วยงานและสรุปเป็นรายไตรมาส สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/wtkdo 

 เอกสารแนบหมายเลข 1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เอกสารแนบหมายเลข 2 รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (รายไตรมาส) 
 เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (รายด้าน)  
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หน้าที่ ๗/11 
 

 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการรายงาน

สถิติการให้บริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ต่อไป 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งให้หน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการที่อยู่ในระดับต่ า พิจารณาการด าเนินงานในแต่ละด้าน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด
เข้าใจถึงการมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) 

  ที่ประชุม รับทราบ 

4.4 พิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อสมหวัง 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ด้วยวัดม่วงหอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง นามว่า สมเด็จองค์ปฐมรัตนมงคลชัย 
(หลวงพ่อสมหวัง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รุ่นสมหวังราชมงคล และจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 
5 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดม่วงหอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานน า ไปเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป  

  ที่ประชมุ  รับทราบ  

4.5 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดโครงการนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2564 สาขา โทรทัศน์ออนไลน์ 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ส านักงานใหญ่ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 
ถนนรามอินทรา กม.8 นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการ
ประกวดโครงการนักข่าวป้ายแดงแห่งปี  2564 สาขา โทรทัศน์ออนไลน์ โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สุดยอดนักข่าวป้ายแดง ได้แก่ข่าว “เสียงที่ไม่อยากได้ยิน” โดยนักศึกษากลุ่ม 
“คน เกือบ จริง” เป็นการปฎิบัติงานในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา 
กลิ่นเลขา มีสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 8 คน คือ นางสาวศุภานันท์ ฐิตินันทกร  นายตรีวุฒิ ไชยชาญยุทธ 
นางสาวมลิสา บินดุส๊ะ นายจักรพรรดิ์ รามวงศ์ นายบริพัชร ไชยสุวรรณ  นายชลิต แซ่ลิ่ม  นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน์ 
และนายพงศธร บุญสุข 
  โดยคณะกรรมการนักข่าวมืออาชีพ อาทิ ดร.นิพนธ์ ตั้งแสงประทีป โปรดิวเซอร์-ผู้ด าเนิน
รายการ Big story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส-อาจารย์พิเศษ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  นายจีระวัฒน์  สุขานนท์ นักข่าว
เดลินิวส์ ออนไลน์  ดร.นิพนธ์ ตั้งแสงประทีป ให้ความเห็นว่าข่าว “เสียงที่ไม่อยากได้ยิน” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการน าเสนอประเด็นเรื่องเด็กแว้นที่น่าสนใจ น าเสนอได้ครอบคลุมในทุกมิติในการ
ลงพ้ืนที่ติดตามถ่ายภาพน าเสนอทั้งมุมของผู้ได้รับความเดือดร้อนและกลุ่มเด็กแวน้ ในเชิงเทคนิคมีการขึ้นซีจีซ้อนค าพูด 
ภาษามือ ในภาพรวมถือว่าผลิตได้ในระดับที่มีคุณภาพทั้งในเชิงประเด็นและภาพ  และจะมีการจัดงานพิธีมอบ
รางวัลแบบออนไลน์ โดยม ีบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 11/2564 

 
 

หน้าที่ ๘/11 
 

 
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) ขอชื่นชมคณะที่จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดในโครงการต่างๆ   

  ที่ประชุม รับทราบ 

4.6 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายในการจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่างๆ ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองหรือรักษา
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงาน เจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจาก
การใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนติดตาม ดูแลประเมินและจัดสรรผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา นั้น 
  ในการนี้ ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการด าเนินงานงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชิงพาณิชย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่  https://url.rmutsv.ac.th/wtkdo 
  ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณเพื่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. …. 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ.  2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในการด าเนินการมีความสอดคล้องกับข้อบังคับ ว่าด้วยสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. 2564 รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 2557 
 
 
 

https://url.rmutsv.ac.th/wtkdo
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หน้าที่ ๙/11 
 

 
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน พ.ศ. .... 

    การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา
หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน กรณีเดินทางไปนิเทศนักศึกษาและกรณีนิเทศนักศึกษาใน
รูปแบบออนไลน์ การจ่ายค่าตอบแทนจะต่างกันหรือไม่  ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
แจ้งเพ่ิมเติมว่า รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฯ และการจ่ายค่าตอบแทน ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในประกาศฯ
ต่อไป  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อ
การด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. …. เข้าคณะกรรมการด้าน
กฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

2. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. …. 
แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป  

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... 

 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชน นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และให้การ
บริหารจัดการด้านการบริการทางวิ ชาการที่ ก่อให้ เกิดรายได้  ด า เนินงานไปด้ วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิ ดรายได้ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และมอบให้ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
พ.ศ. .... เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เ ทค โน โลยี ร า ชมงคลศรี วิ ชั ย  เ พ่ื อ โปรด พิจ า รณา  ( ร่ า ง )  ร ะ เบี ยบมหาวิ ทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดแนบท้าย
เล่มวาระการประชุมฯ  
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หน้าที่ ๑๐/11 
 

 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... ดังนี้   

1. เรื่อง การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  กรณีที่หน่วยงานให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้นั้น สามารถผลิตได้มากกว่า 1 เครื่องหรือไม่  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
(นางนุจรี  โปฏกรัตน์) ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลัง เรื่อง
การให้บริการทางวิชาการ นั้น  หน่วยงานสามารถให้แนวคิด การออกแบบ การผลิต การสร้าง โดยสามารถผลิต
เครื่องต้นแบบได้จ านวน 1 เครื่องเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะผลิตมากกว่า 1 เครื่อง จะต้อง
ด าเนินงานในรูปแบบการจ้างท าของ ไม่สามารถน ามาร่วมกับการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ได้ 

2. ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันวิธีการรับ 
การจ่าย การเก็บรักษา และการบริหารโครงการเปลี่ยนไป จึงขอให้คณบดี ผู้อ านวยการ ท าความเข้าใจอย่างละเอียด 
หากมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ ให้หน่วยเบิกจ่ายน าส่งเป็นรายได้ของหน่วยงาน เพ่ือจะได้น าไปบริหาร
จัดการต่อไป 

  มติที่ประชุม มอบส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  น า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและ
พิจารณาทบทวนร่วมกันอีกครั้ง  

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... 

 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 ความเป็นมา 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2563  
ซึ่งผ่านการปรับปรุงระเบียบฯ โดยคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .. .. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่ม
วาระการประชุมฯ  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกต (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้  

1. รายละเอียดในข้อ 9.1 ของ (ร่าง) ระเบียบฯ ให้เปลี่ยนเป็น ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับ
นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น 

2. รายละเอียดในข้อ 9 วรรคสอง ให้เปลี่ยนเป็น ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 11/2564 

 
 

หน้าที่ ๑๑/11 
 

 
3. ค านิยาม “กิจกรรม” ให้ปรับแก้ค าว่า ความถนัดในด้านใดด้านหนึ่ง  เป็น ความถนัดในด้านหนึ่ง

ด้านใด 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ....   มอบกองพัฒนานักศึกษา ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัล
แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 ความเป็นมา 
  เนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในการให้รางวัลแก่
นักศึกษา จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้
รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้อง กับระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการ
นักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการปรับปรุงระเบียบฯ โดยคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้
รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. . . . .  รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบท้ายเล่มวาระการประชุมฯ    

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้
รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  มอบกองพัฒนา
นักศึกษาน าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  - ไม่มี -  

เลิกประชุมเวลา 12.46 น. 
 
 
 
   

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


