
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๗๑๔๔ ภำยใน 5010 
ที ่อว 0655.36/ วันที่    ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕6๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 25๖๖

เรียน  คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 

ด้วยส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ก ำหนดจัดประชุมคณะกรรมกำร 
กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 25๖๖ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะปำนกลำง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กลยุทธ์ 
มำตรกำร แผนงำน และตัวชี้วัด ตลอดจนระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ 256๖ ให้กับผู้รับผิดชอบงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่ทุกหน่วยงำน นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงำนท่ำน เข้ำร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ เวลำ ๑๓.๓๐ – 
๑๕.๓๐ น. ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งสำมำรถสแกน QR Code หรือลิงค์เข้ำร่วมโครงกำร
ด้ำนล่ำงหนังสือฉบับนี้ โดยสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมได้ที่ นำยอภิชำติ  คัญทะชำ นักวิชำกำรศึกษำ ฝ่ำยงำน
วิสำหกิจวัฒนธรรม มือถือ ๐๘๗-๘๘๒๖๖๒๓  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

        (รองศำสตรำจำรย์วรพงค์ บุญช่วยแทน) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

Join Zoom Meeting 
https://ruts.zoom.us/j/92770197911?pwd=M
G9GVms3OHp1M1ZFWFlEVHhGa1VxQT09 
Meeting ID: 927 7019 7911  
Passcode: 821974  

897
12-02-2566
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๑๔๙

13 ก.พ. 66



 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่          /๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 256๖ 

 

ด้วย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มอบหมำยให้ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ดูแลงำนประกันคุณภำพระดับสถำบัน และตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำน ภำยใต้งำนด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนบรรลุเป้ำประสงค์  ตัวชี้วัด ตำม
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยประจ ำปี 256๖ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยคณะบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 
 ๑.๑  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์  สงรักษ์)   รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓  รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)   กรรมกำร 
 ๑.๔ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์  สังขวำสี)   กรรมกำร 
 ๑.๕ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง)   กรรมกำร 
 ๑.๖ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น)    กรรมกำร 
 ๑.๗  รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุดร  นำมเสน)   กรรมกำร 
 ๑.๘ รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
 ๑.๙ รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง     กรรมกำร 
 1.10 คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
 1.๑๑ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
 ๑.๑๒ คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ      กรรมกำร 
 ๑.๑๓ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
 ๑.๑๔ คณบดีคณะศิลปศำสตร์      กรรมกำร 
 ๑.๑๕ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
 ๑.๑๖ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   กรรมกำร 
 ๑.๑๗ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี กรรมกำร 
 ๑.๑๘ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์      กรรมกำร 
 ๑.๑๙ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
 ๑.๒๐ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง   กรรมกำร 
  

/1.๒1 รองคณบดี... 

๒๑๔



 ๑.๒๑ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    กรรมการ 
 ๑.๒๒ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการ 
 ๑.๒๓ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
 ๑.๒๔ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 
 ๑.๒๕ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
 ๑.๒๖ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ       กรรมการ 
 ๑.๒๗ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ     กรรมการ 
 ๑.๒๘ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       กรรมการ 
 ๑.๒๙ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 ๑.๓๐ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์        กรรมการ 
 ๑.๓๑ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
 ๑.๓๒ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์        กรรมการ 
 ๑.๓๓ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ 
 ๑.๓๔ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     กรรมการ 
 ๑.๓๕ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   กรรมการ 
 ๑.๓๖ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    กรรมการ 
 ๑.๓๗ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
 ๑.๓๘ ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ        กรรมการ 
 ๑.๓๙ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ     กรรมการ 
 ๑.๔0 ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะท างาน เพ่ือให้ด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๒.๑ ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายอภิชาติ  คัญทะชา       กรรมการ 
๒.๓ นายสุริยัณห์  ข าแจ้ง       กรรมการ 
๒.๔ นายณัฐพงศ ์ กระจ่ายโภชณ์      กรรมการ 
2.5 นางสาวสิรินธร  ศรีคงคา      กรรมการ 
2.6 นางสาวณัฐกานต์  คงเมฆา      กรรมการ 
2.7 นางสาวขวัญฤดี  พ่วงทอง      กรรมการ 
2.8 นางสาวปภาวดี  คงสุจริต      กรรมการ 
๒.9 นางสาวอุษณีย์  ศรีวาตา       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ด าเนินงาน จัดท าแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 

/3. คณะกรรมการ... 

- ๒ - 



๓. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าวิทยาเขตสงขลา  

๓.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ รองศำสตรำจำรย์ชำตรี  หอมเขียว    รองประธำนกรรมกำร 
3.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจนจิรำ  ขุนทอง    กรรมกำร 
3.4 ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน     กรรมกำร 
3.5 นำยจำมีกร  มะลิซ้อน      กรรมกำร 
3.6 นำยนวัทตกร  อุมำศิลป์      กรรมกำร 
๓.7 นำงสำวรักขิฏำ  เอ่ียมวิจำรณ์      กรรมกำร 
3.8 นำงพิมพ์อักษร  แก้วภักดี     กรรมกำร 
3.9 นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล     กรรมกำร 
3.10 นำยเอกศักดิ์  สงสังข์      กรรมกำร 
3.11 นำงสุพัตรำ  เพ็งเกลี้ยง      กรรมกำร 
๓.12 นำยอัมรินทร์  สันตินิยมภักดี     กรรมกำร 
๓.13 ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์  เต๊ะหละ    กรรมกำร 
3.14 นำยเกียรติศักดิ์  ทองอ่อน     กรรมกำร 
3.15 นำงสำวเพ็ญพักตร  แกล้วทนงค์    กรรมกำร 
๓.16 นำงสำวปวีณ์กร  สุรบรรณ์     กรรมกำร 
๓.17 นำงสำวสุภำรัตน์  คงประดิษฐ์     กรรมกำร 
3.18 นำยอภิชำติ  คัญทะชำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ประสำนงำน ด ำเนินงำน จัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยระดับวิทยำเขต/คณะ และตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย 
 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าวิทยาเขตตรัง 
 ๔.๑ รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง    ประธำนกรรมกำร 

๔.๒ นำงสำวนัยนำ  ค ำกันศิลป์     รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์    กรรมกำร 
๔.๔ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กรรณิกำ  บัวทองเรือง    กรรมกำร 
๔.๕ นำงสำวปิวรำ  มณีนิตย์       กรรมกำร 
๔.๖ นำงสำวปิยะนุช  นำพอ      กรรมกำร 
๔.๗ นำยอำทิตย์  ด้วนเกตุ      กรรมกำร 
๔.๘ นำงวลัยพร  สงเสน      กรรมกำร 
๔.๙ นำงสำวขวัญชีวำ  หยงสตำร ์     กรรมกำร  
๔.๑๐ นำวสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม     กรรมกำร 
4.11 นำงชนิภักดิ ์ ครชำตร ี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที่  ประสานงาน ด าเนินงาน จัดท าแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุตามนโยบายมหาวิทยาลัยระดับวิทยาเขต/คณะ และตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

๕. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 ๕.๑ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ผกามาส  ปุรินทราภิบาล   รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นายธีระพงค์  หมวดศรี      กรรมการ 
 ๕.๔ สัตวแพทย์หญิงณัฐนรี  แรกเรียง     กรรมการ 

 ๕.๕ นางสาวรัตนาภรณ์  สถิตย์     กรรมการ 
 ๕.๖ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภิริญาภรณ์  เจริญโรจนปรีชา   กรรมการ  

 ๕.๗ นายสมชาย  เรืองสว่าง      กรรมการ 
 ๕.๘ นางสาวสุนีย ์ ศรีชู      กรรมการ 
 ๕.๙ นางสาวชัญญานุช  โมราศิลป์     กรรมการ 
 ๕.๑๐ นางสาวเกศกุฎา  โกฎิกุล     กรรมการ 
 5.1๑ นายเดชนรินทร์  ตะปินา     กรรมการ 
 5.12 นางราตรี  เขียวรอด      กรรมการ 
 5.1๓ นางตรีวนันท์  เนื่องอุทัย     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประสานงาน ด าเนินงาน จัดท าแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุตามนโยบายมหาวิทยาลัยระดับวิทยาเขต/คณะ และตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

สั่ง  ณ วันที่           เดือน                   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 
 

  (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

Rajamangala University of Technology Srivijaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ ระดับหน่วยงำน ครั้งที่1/2564 

วันพุธที่ 29 กนัยำยน ๒๕๖4 เวลำ 10.00 - 12.00 น. 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 



 

ระเบียบวำระกำรประชุม 
ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

วันพุธที่ 29 กันยำยน ๒๕๖4 เวลำ 10.00 - 12.00 น. 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
******************************* 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
1.1  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ ระดับหน่วยงำน 
  1.2 กำรสมุดบัญชีเงินฝำกของโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ของหน่วยงำน 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
-  

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ   

-   

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
5.1 พิจำรณำแบบเสนอขออนุมัติโครงกำรบริกำรวิชำกำรก่อให้เกิดรำยได้ ระดับหน่วยงำน 

 5.2 พิจำรณำส่งข้อเสนอโครงกำรกองทุนศิลปะร่วมสมัย ประจ ำปี 65 ส ำนักงำน      
      ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมยั กระทรวงวัฒนธรรม  

 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ    
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวำระท่ี ๑ 

เรื่อง ประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
 

 
 

  

1.1 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่
ก่อให้เกิดรำยได้ ระดับหน่วยงำน 
 
 ควำมเป็นมำ 
 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2564 มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ระดับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย ดังเอกสำรแนบ 
  
1.2 สมุดบัญชีเงินฝำกของโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ของหน่วยงำน 
  
 ควำมเป็นมำ  
  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2564 มีมติ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ระดับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย ให้ตัวแทนด ำเนินกำรเปิดสมุดบัญชีเงินฝำก จ ำนวน 3 บัญชี เพ่ือด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรที่
ก่อให้เกิดรำยได ้ดังเอกสำรแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวำระท่ี ๒ 

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

 

 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวำระท่ี ๓ 

เรื่อง สืบเนื่อง 
 

 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวำระท่ี ๔ 

เรื่อง เสนอเพื่อทรำบ 
 

 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ   
    -   
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เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ 

 

 
๕.๑ พิจำรณำแบบเสนอขออนุมัติโครงกำรบริกำรวิชำกำรก่อให้เกิดรำยได้ ระดับหน่วยงำน 
  

 ควำมเป็นมำ 
 ตำมที่ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ของหน่วยงำน ให้สำมำรถด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของภำครัฐและเอกชน อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 7 แห่งระเบียบระเบียบมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ พ.ศ. 2564 นั้น   
  ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 ในกำรนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ระดับหน่วยงำน เพ่ือ
โปรดพิจำรณำ แบบเสนอขออนุมัติโครงกำรบริกำรวิชำกำรก่อให้เกิดรำยได้ ระดับหน่วยงำน  จ ำนวน 2 
โครงกำร ได้แก่ 
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (นำยสุริยัณห์ ข ำแจ้ง) 
โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนบริกำรทำงวัฒนธรรม (นำยณัฐพงศ์ กระจ่ำยโภชน์) 
ดังรำยละเอียดแนบ 
 มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..…………………………………………………..……….……… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….………….. 
 
5.2 พิจำรณำส่งข้อเสนอโครงกำรกองทุนศิลปะร่วมสมัย ปี 65 ส ำนักงำนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 
 ควำมเป็นมำ 
 ตำมที่ ส ำนักงำนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประชำสัมพันธ์กำรส่งข้อเสนอ
โครงกำรกองทุนศิลปะร่วมสมัย เพ่ือจัดสรรงบประมำณให้ทุกภำคส่วนได้จัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปี 2565 นั้น  
 ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 ในกำรนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ระดับหน่วยงำน เพ่ือ
โปรดพิจำรณำส่งข้อเสนอโครงกำรกองทุนศิลปะร่วมสมัย จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 
โครงกำรที่ 1 นวัตกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือสงเสริมกำรท่องเที่ยวและเทศกำลเมืองแสงดำวในพ้ืนที่ย่ำนเมืองเก่ำ
สงขลำ (นำยอภิชำติ คัญทะชำ) 
โครงกำรที่ 2 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ย่ำนเมืองเก่ำสงขลำด้วยนวัตกรรมสื่อดิจิตอล ตำม
แนวทำงสงขลำสู่เมืองมรดกโลก (นำยสุริยัณห์ ข ำแจ้ง) 
โครงกำรที่ 3 กำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงร่วมสมัยและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวย่ำนเมือง
เก่ำสงขลำ (นำยณัฐพงศ์ กระจ่ำยโภชน์) 
ดังรำยละเอียดแนบ 
 มติที่ประชุม……………………………………………………………………………..…………………………………………………..……….……… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….................... 
 



 

ระเบียบวำระท่ี 6 
เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ    
 - 
 
  


