
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 1/2559วันศุกร์ที่22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 
5.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  นายยุทธนา   พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจลินท์   ติณสิริสุข (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส (แทน) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
22.  นายวิชาญ เพชรมณี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23.  นายชยณัฐ   บัวทองเก้ือ (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
24.  นายทักษ์สุริยา หมาดสะ (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
29.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
33.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
34.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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35.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
36.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
37.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
38.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
39.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
7.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิด
การประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  1.1.1 เรื่องพระราชด ารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2559  
 

ส าเนา 
พระราชด ารัส 

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2559 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธนัวาคม 2559 
---------------------- 

  ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 
   บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพร แก่ท่านทุก ๆ คน  
  ให้มีความสุข ความเจริญ และความส าเร็จ สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา. 

 ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุข
และทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา.ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้
พร้อม อย่าประมาท.ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มี
ก าลังกาย ที่แข็งแรง มีก าลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถน าพาตนให้ผ่าน
พ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความส าเร็จได้ ดังที่ตั้งใจ
ปรารถนา. 

   ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษา ท่านทุกคน ให้ 
  ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน   
  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯรับทราบ  
 
 1.1.2 เรื่อง“ปาฎิหาริย์แห่งการให้” โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง “ปาฎิหาริย์แห่ง
การให้” โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) จากหนังสือ We Smile,December 2015 ให้แก่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงปาฏิหาริย์แห่งการให้ทั้ง 20 ข้อ ได้แก่ ให้เวลาแก่คนที่คุณรัก ให้ความรัก
แก่คนในครอบครัว ให้ความกตัญญูแก่บุพการี ให้ความรับผิดชอบแก่การท างาน ให้อภัยแก่คนที่หลงผิด  
ให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังเขลา ให้ทานแก่คนที่ยังขัดสน ให้แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ให้มิตรภาพแก่คนทั้งโลก ให้
ความทุ่มเทแก่องค์กรที่ตนสังกัด ให้ความจริงใจแก่สัมพันธภาพ ให้ความซื่อสัตย์แก่การท าราชการ ให้ความ
เสียสละแก่ประเทศชาติ ให้ความยินดีแก่ผู้ประสบความส าเร็จ ให้ความปล่อยวางแก่สิ่งสุดวิสัย ให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ถูกกลั่นแกล้ง ให้มรรคาแก่ผู้ที่ยังหลงทาง ให้ที่พ่ึงทางใจแก่ผู้สับสน ให้อิสรภาพแก่ผู้ถูกกิเลสครอบง า 
และให้โอกาสแก่ตนเองได้ลิ้มรสสัจธรรม 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯรับทราบ 
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 1.1.3 เรื่อง“รอบรู้เรื่อง AEC” 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง “รอบรู้เรื่อง AEC” 
จากหนังสือ We Smile,December 2015 ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงการที่ประเทศ
ไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน ซึ่งควรจะทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับ AEC หรือประชาคมอาเซียน คือ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของ 10 ประเทศในเขตเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน สร้างตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน สามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ซึ่งประชาคมอาเซียนจะมีขนาดของ
ตลาดใหญ่เป็นอันดับ 3 มูลค่าทางการค้าใหญ่เป็นอับดับ 7 ของโลก และจะมีถึง 8 อาชีพที่เปิดเสรี รวมไปถึง
การขยายความร่วมมือกับอีกหลายประเทศหรือที่เรียกว่า “อาเซียนบวกหก” และจะมีธุรกิจ SMEs ของไทยที่
มีแนวโน้มจะเติบโตในตลาด AEC อาทิเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้า สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น  
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการสื่อสาร สินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพและความสวยงามของไทย ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจบันเทิงเป็นต้น  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

 1.1.4  เรื่อง“(ร่าง) ความเชื่อมโยงแผนงานตามยุทธศาสตร์/ผลผลิต งบประมาณแผ่นดิน  
 ประจ าปี 2560 มทร.ศรีวิชัย” 
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ยุทธศาสตร์/ 
รายการ

ด าเนินการภาครัฐ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขันของ
ประเทศ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
แก้ปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล  าและ

สร้างการเติบโตจากภายใน 

7.รายการ 
ค่าด าเนินการ

ภาครัฐ 

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการวจิยัและ
พฒันา (บูรณาการ) 

แผนงานพืน้ฐาน 
ด้านการพฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนงานรอง 
ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

แผนงานพืน้ฐาน 
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนลดความ
เหล่ือมล า้และการสร้าง
การเจริญเตบิโตจาก

ภายใน 

แผนงานรอง 

ส่งเสริมและพฒันา
ศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานรอง 
บุคลากรภาครัฐยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
ด้ำนสังคม 
ศำสตร์ 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำ 
ศำสตร์
และ

เทคโนโลย ี

ผลกำร
ให้บริกำร
วิชำกำร 

โครงการวจิยัเพ่ือ
สร้างสะสมองค์

ความรู้ทีม่ศัีกยภาพ 

แผนงาน 

ผลผลติ / 
โครงการ 
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 1.1.5 เรื่องผลการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน  
1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุ่งใหญ่)         รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินจ านวน 50,000 บาท 
2.  คณะศิลปศาสตร์   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เป็นเงินจ านวน 30,000 บาท 
3.  คณะเทคโนโลยีการจัดการ   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท 
4.  วิทยาเขตตรัง   รางวัลชมเชย เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 
5.  พื้นที่สงขลา   รางวัลชมเชย เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไสใหญ่)  
7.  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  
8.  คณะบริหารธุรกิจ  
9.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
10.  วิทยาลัยรัตภูมิ  
11.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
12.  คณะเกษตรศาสตร์ (ไสใหญ่)  
13.  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
14.  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
15.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
16.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
17.  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  
18.  คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)  
19.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
20.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
21.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

- ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไข) 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตำมท่ี กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมีความประสงค์ให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ
บริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
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น าเสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไข)ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

1. แก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความในร่างระเบียบใหม ่ดังนี้  
1.1 แก้ไขข้อความในเหตุผลการแก้ไข ร่างระเบียบใหม่  

จาก  แก้ไขร่างระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ ........ 
เป็น  แก้ไขร่างระเบียบตามข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย 

1.2 แก้ไขข้อความในบทน าร่างระเบียบใหม่วรรคที่สอง 

จาก  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(2)(12) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ........ เมื่อวันที่ .......... จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
เป็น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(2)(12) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ........ เมื่อวันที่ .......... จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

1.3 แก้ไขชื่อระเบียบในข้อ 1 

จาก  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย พ.ศ.... (ฉบับแก้ไข) 
เป็น  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย พ.ศ....  

1.4 แก้ไขข้อความข้อ 7.2  
จาก  ให้มหาลัยจัดสรรเงินรายได้จากส่วนกลางประจ าปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ2 ของประมาณ
การรายรับ เข้าสมทบกองทุน 

เป็น  เงินรายได้ประจ าปีที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเข้ากองทุน ตามวงเงินงบประมาณรายได้ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.5 เพ่ิมเติมข้อ 8.8 เพ่ือให้ทุนไปน าเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.6 แก้ไขข้อความข้อ 9.2  
จาก  ให้หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ประจ าปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ1 ของประมาณการรายรับ 
เข้าสมทบกองทุน  
เป็น  เงินรายได้ประจ าปีที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเข้ากองทุน ตามวงเงินงบประมาณรายได้ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.7 ให้เพ่ิมข้อ 10 ใหม่ ดังข้อความต่อไปนี้ 
ข้อ 10 กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มีรายจ่ายดังนี้ 
  เงินรายจ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย และกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน การเบิกจ่ายให้เป็นตามวัตถุประสงค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง 
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1.8 แก้ไขข้อความข้อ 10 และเปลี่ยนเป็นข้อ 11  
จาก  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัย 

เป็น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัย 

1.9 แก้ไขข้อความข้อ 10.4 และเปลี่ยนเป็นข้อ 11.4 

จาก  ให้ผู้อ านวยการส านักงานนิติการเป็นกรรมการ 

เป็น  ให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นกรรมการ 

1.10 แก้ไขข้อความข้อ 11 และเปลี่ยนเป็นข้อ 12 

จาก  บุคลากรที่ได้รับการแนะน าจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 5 คน 
เป็นกรรมการ 

เป็น  บุคลากรที่ได้รับการแนะน าจากหัวหน้าหน่วยงาน จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 

1.11   แก้ไขข้อความข้อ 12 และเปลี่ยนเป็นข้อ 13 

จาก  ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
เป็น  ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

1.12   แก้ไขข้อความข้อ 13.6 และเปลี่ยนเป็นข้อ 14.6 

จาก  ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

เป็น  ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1.13 แก้ไขข้อความข้อ 18  

จาก  ให้อธิการบดีรักษาการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ และมีอ านาจในการออกประกาศ ใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณเีกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจใน
การวินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 
เป็น  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจในการออกประกาศในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาให้อธิการบดีมีอ านาจในการวินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารฯ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งถัดไป 
และรับรองมติที่ประชุม 
 
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการเกณฑ์การประเมินส านักงาน 
 สีเขียว ( Green Office )  ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองกลาง 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ เข้าร่วม
โครงการของกรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการเกณฑ์การประเมินส านักงานสี เขียว (Green Office) เพ่ือส่งเสริมให้
ส านักงานน าความรู้ส านักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2559 นั้น 
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  ในการนี้ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว(Green Office) และเห็นควรสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรดังกล่ำว เพ่ือให้มหำวิทยำลัยฯ เกิดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือยกระดับมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยฯ ให้มีกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมำกข้ึนรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) และมอบกองกลางจัดท าโครงการเกณฑ์ประเมินส านักงาน
สีเขียว(Green Office) ภายในมหาวิทยาลัยและให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และรับรองมติที่ประชุม 
 
3.3 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเรื่องการผลักดันตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 (42 ตัวชี้วัด)     ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นั้น 
  โดยมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2559  
จ ำนวน 42 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุค่าเปาาหมายของ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. วิธีการด าเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุค่าเปาาหมาย 

2. หน่วยงานหลักผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

3. รอบระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง 

3.1 รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) หน่วยงานหลักผู้
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลมายังกองนโยบายและแผน ภำยในวันที่ 8 เมษำยน 2558 

3.2 รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หน่วยงานหลักผู้
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลมายังกองนโยบายและแผน ภำยในวันที่ 7 ตุลำคม 2559 

   

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้  
1.  มอบทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2559 ให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 

และรายงานผลในแต่ละตัวชี้วัดมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด และรายงานผลตาม

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
3. เห็นชอบให้ก าหนดรอบระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ช่วงตามที่ก าหนด 
4. รับรองมติที่ประชุม 
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3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ความเป็นมา 
  จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมได้เสนอแนะให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ เพ่ือเสนอเข้าวาระการ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำคู่มือดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว จึงมีควำม
ประสงค์เสนอคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารฯ และรับรองมติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่  
9/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรียบร้อยแล้วนั้น  และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2  รายงานผลการด าเนินการวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2555 – 2558  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยสถาบัน เพ่ือสร้าง
กลไกการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการวิจัยสถาบันจากบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งจะสามารถน าผลการวิจัย
สถาบันมาปรับใช้ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ นั้น 
  ในการนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอรายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตั้งแต่ปี 
2555 – 2558ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางการพัฒนางานวิจัยสถาบัน
ในอนาคตต่อไป 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

1. เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือน าข้อเสนอแนะ
และผลจากการจัดท าโครงการวิจัยมาพัฒนางานต่อไป  

2. ผลงานวิจัยที่แล้ว เสร็จ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดประชุม การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เพ่ือน าองค์ความรู้จากการจัดท าโครงการวิจัยมาใช้ประโยชน์
ในการบริการจัดการ  

3. ผลงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดท าหนังสือติดตามผลการ
ด าเนินโครงการผ่านหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอีกครั้ง 

4. มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดท ารายชื่อผู้ที่ยกเลิกโครงการและด าเนินการตาม
ระเบียบงานวิจัยฯ 

5. มอบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการด าเนินการและประสานงานไปยังทุกหน่วยงานต่อไป 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 

4.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559)   
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นั้น 
  ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารที่แนบมานี้  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการงบลงทุน ให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2559 
 
4.4 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2558 

และรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ประจ าปี 
พ.ศ.2558    ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง  
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2558 จ านวน 45 รายการงบประมาณทั้งสิ้น 
33,131,600 บาท และงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2558 จ านวน 20 รายการงบประมาณทั้งสิ้น 53,256,200 บาท เพ่ือให้การก ากับติดตาม
เป็นไปตามเปาาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับแนวทางท่ีรัฐบาลก าหนด นั้น 
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  ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังกล่าวข้างต้น 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารที่แนบมานี้   

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบเจ้าของโครงการเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/9 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง (ร่าง)
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงานอธิการบดีภายในวัน
พุธที่ 13 มกราคม 2559 ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่9/2558  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  เรื่อง โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016   
   ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
พัฒนางานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมให้คณาจารย์มี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม คิด
เป็น ท าเป็น มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดให้มีการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพ่ือให้
อาจารย์ นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคีและการท างานเป็นทีม ดังรายละเอียดก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 ที่แจ้งในที่ประชุม 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 

6.2 เรื่อง การปรับขั้นค่าตอบแทนร้อยละ 4 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2557       
  ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีมติให้
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
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ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ เพ่ิมในอัตราร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 (1 ธ.ค.57 – 30 ก.ย.58) 
ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของส านักงบประมาณและในปีงบประมาณ 2559 
ให้เบิกจ่ายจากงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ และปีงบประมาณ 2560 ให้ค านวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในค าขอ
งบประมาณ  
  ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าตอบแทนร้อยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้หลักในการปรับตาม
หลักการเดียวกันกับข้าราชการ คือ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ด ารง
ต าแหน่งวิชาการในต าแหน่งอาจารย์หรือด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในต าแหน่ง
ไม่สูงกว่าระดับช านาญการ และได้รับค่าตอบแทนไม่สูงกว่า 39,630 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนสูงสุดของ
ข้าราชการระดับช านาญการ 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับอัตราค่าตอบแทนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยส าหรับในปีงบประมาณ 2558 จะเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของหน่วยงานโดย
จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

6.3 เรื่อง การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราว่างที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                                        
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงาน ในต าแหน่งอาจารย์
โดยได้ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น แต่ยังบรรจุไม่ครบตามจ านวนที่สรรหา และมี
ต าแหน่งว่างที่หน่วยงานยังไม่ด าเนินการให้สรรหา จึงขอให้หน่วยงานส่งคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะ
เปิดสอบภายในวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดจ านวนอัตราว่างดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

คณะ 
เปิดแล้วไม่ได้คน อัตราว่างที่ยังไม่เปิดสอบ รวม 

โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม 
1.  คณะบริหารธุรกิจ - 4 4 1 1 2 1 5 6 
2.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 - 2 4 - 4 6 - 6 
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 - 1 3 - 3 4 - 4 
4.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4 - 4 - - - 4 - 4 
5.  คณะศิลปศาสตร์ 1 - 1 3 - 3 4 - 4 
6.  วิทยาลัยรัตภูมิ 4 - 4 - - - 4 - 4 
7.  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 - 3 - - - 3 - 3 
8.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - - - 1 - 1 1 - 1 
9.  คณะเทคโนโลยีการจัดการ - - - 1 - 2 1 1 2 
10.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
11.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 1 1 - - - - 1 1 
12.  คณะเกษตรศาสตร์ 2 - 2 1 - 1 3 - 3 
13.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 - 5 6 - 6 11 - 11 
14.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรี 3 

โท 1 
- 4 - - - 4 - 4 

15.  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - 1 - 1 1 - 1 
 รวม 27 5 32 21 2 23 48 7 55 
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ก าหนดการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รายละเอียด วันที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
ประกาศรับสมัคร 4-14 กุมภาพันธ์ 2559 ต้องติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่

น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันรบัสมคัร 
รับสมัคร 15-19 กุมภาพันธ ์2559  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบ 26 กุมภาพันธ์ 2559  
สอบข้อเขียน 4 มีนาคม 2559  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน 15 มีนาคม 2559  
สอบสัมภาษณ ์ 18 มีนาคม 2559  
ประกาศผล 25 มีนาคม 2559  

   
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

6.4 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

เรื่อง ทุนการศึกษา มทร.ศรีวชิัย ปี 2559 
............................................ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาที่มี 
ความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยการขอรับทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 มี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
- เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ภาคปกต ิ
- เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาตามแผนการเรียน ยกเว้นกรณีเป็นนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน จะต้องศึกษา

ไม่เกินช้ันปีท่ี 3 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อป ี
- มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรม 
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- หากผู้ปกครองได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากราคายางตกต่ าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๒. เง่ือนไขการขอรับทุน 
ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 เป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาปเีดยีว โดยให้การสนับสนุน ดังนี ้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดรู้อน) 
- ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ภาคการศึกษาละ ๔ เดือน (ปีการศึกษาละ ๘ เดือน) เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท 

(ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๙ และ ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๙ ตั้งแต่ เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2559) 
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๓. ขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาทุน 
- การยื่นใบสมัคร นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ คณะ /วิทยาลัยต้น

สังกัด หรือสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://dsd.rmutsv.ac.th กรอกใบสมัครให้
ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด 

- คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน และด าเนินการสัมภาษณ์ 
และอาจมีการตรวจเยี่ยมบ้านของนักศึกษาท่ีขอรับทุน 

- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน สรุปรายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดย
เรียงล าดับตามความจ าเป็นในการขอรับทุน และสรุปรายงานผลการสัมภาษณ์นักศึกษา ส่งไปยังกอง
พัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ 

- มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน เพื่อพิจารณา คัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับทุนอีกครั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- มหาวิทยาลัย ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ทางเว็บไซต์ http://dsd.rmutsv.ac.th และแจ้งไปยังคณะ/ วิทยาลัย ต้นสังกัดของนักศึกษา 

๔. หลักฐานการขอรับทุน 
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงแต่งกาย ชุดนักศึกษา 

ขนาด 1 นิ้ว 
- ใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด 
- ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ขอรับทุน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
- หนังสือรับรองความประพฤติ 
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- เอกสารการตรวจเยี่ยมบ้านของนักศึกษา (ถ้ามี) 
- เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

        สั่ง  ณ  วันท่ี 19 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

6.5  เรื่อง การส ารวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ า 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  ตามท่ี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยส ารวจผลกระทบต่อนักศึกษา
เหตุเกิดจากราคายางตกต่ า เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับนักศึกษา 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบทุกหน่วยงานด าเนินการส ารวจนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ าและพิจารณามอบทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
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6.6  เรื่อง (ร่าง)ก าหนดการโครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจ าปี 2559  ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้ง(ร่าง)ก าหนดการโครงการสัมมนา
ทบทวนงานด้านนโยบาย(Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจ าปี 2559 ในระหว่าง
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และมีหัวข้อบรรยาย 
ดังนี้  

1. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ข้าว+ยางพารา) 
4. เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็งเฉพาะทาง 

Reprofiling  
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6.7 เรื่อง การจัดท าบัตรนักศึกษา(ATM) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่7/2559 ได้มอบหมายให้มอบ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้และเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องจากวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วมหารือในการจัดท าบัตรนักศึกษา (ATM) แบบ RFID (Radio 
Frequency Identification) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งบัตรดังกล่าวจะเพ่ิมความสะดวกในการช าระ
ค่าลงทะเบียน การช าระค่าอาหารในศูนย์อาหาร ระบบยืม-คืนหนังสือ เป็นต้น  
  ขณะนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการประชุมและลงพ้ืนที่ส ารวจทุกวิทยา
เขตทีม่ีการใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จากการลงพ้ืนที่คาดว่าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) และพ้ืนที่
ขนอม จะมีผลกระทบต่อการใช้งานค่อนข้างสูง และด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบในการรองรับการใช้
งานของบัตร จึงเห็นควรว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีความจ าเป็นในการจัดท าบัตรนักศึกษาดังกล่าว และหากใน
ช่วงเวลา 1 - 2 ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาระบบเพ่ือจะรองรับการใช้งาน จะต้องมีการพิจารณา
และศึกษาความเป็นไปได้กันอีกครั้ง 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
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