
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี ประธาน 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
4.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
6.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
7.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี  
16.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
17.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
18.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิรศิักดิ์ ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
23.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
24.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
25.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ ี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

28.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
29.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
33.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
34.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง  
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
37.  นางสุรีย์ ไพโรจน์ แทน ผู้อ านวยการกองคลัง  
38.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
39.  นางสาววันเพ็ญ   จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
40.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  
41.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  
42.  นางสาวนิภาวรรณ   นิ่มดวง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 
 

43.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค ์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
3.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาววราพร ธารางกูร รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
5.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิด
การประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 - ไม่มี  - 
 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ  
 ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว 
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้และ (ร่าง) เกณฑ์การจัดท า

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุม 
  ด้วยถึงรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเงินรายได้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผนจึงได้ก าหนด
ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดท า
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ พิจารณา
ความเหมาะสม ดังนี้  

1. พิจารณาปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. พิจารณา(ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้ 
1.  (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดการศึกษาภาค

ปกติและภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี โดยที่ประชุม
เสนอแนะให้มีวงเงินพัฒนางานวิจัย 1 % ของประมาณการรายรับ และมหาวิทยาลัยสมทบเพ่ิมเติม
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เป็นวงเงินจ านวนเท่ากับที่หน่วยงานน าส่ง โดยตั้งจ่ายที่มหาวิทยาลัยฯ และให้หน่วยงานที่มีความ
ประสงคจ์ะสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัยฯ ดังกล่าว แจ้งไปยังฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

2.   (ร่าง)เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจัดจัดตั้งกองทุนงานวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) และ
หากคณะ/วิทยาลัย ใดที่มีความประสงค์สมทบกองทุน ให้ส่งเงินสมทบทุน 5 % และมหาวิทยาลัย
สมทบเพ่ิมเติมเป็นวงเงินเท่ากับที่หน่วยงานน าส่ง 

3.  (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานฝึกทักษะวิชาชีพ
นักศึกษา/งานฟาร์ม และงานหอพัก ให้เพิ่มงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย  
 

  มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2. เห็นชอบ (ร่าง)เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

และมอบกองนโยบายและแผนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
3. รับรองมติที่ประชุม 

3.2  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการขึ้นทะเบียนรับรองหลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร เพื่อการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
( Thai Qualification Register : TQR )                  

 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุม       
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ข้อ 9 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ด าเนินการได้มาตรฐานต่อสาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ด าเนินการเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม TQF เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอนและได้แจ้งให้ สกอ. รับทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนั้น 

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปีนับตั้งแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตาม TQF เว้นแต่หลักสูตรใดที่ มคอ. 1 ได้ก าหนดตัวบ่งชี้และหรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม 
ผลการประเมินคุณภาพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ มคอ.1 นั้น ๆ ก าหนดจึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตร
ใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกท่ีเปิด
สอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

3) หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่ กกอ. 
ก าหนดจากผลการประเมินต่อไป  

4) กรณีหลักสูตรใดได้รบการเผยแพร่แล้ว สถาบันต้องก ากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐาน
อยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปหรือเป็นไปตามท่ี มคอ.1 นั้น
ก าหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่  หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ สกอ. เสนอ กกอ. เพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น
จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ กกอ. 

5) การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม TQF ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการ
เผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3 / 2559 

 
 

หน้าที่ 5/11 
 

 

สกอ. ก าหนดปีการศึกษา 2558นี้เป็นปีเริ่มต้น ฉะนั้นทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 และ 
ปี 2559 ต้องมีการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.01ขึ้นไป) 
ต่อเนื่อง 2 ปี จากนั้นประมาณ 2 เดือน ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งความประสงค์ไปยัง สกอ. เพ่ือให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จาก สกอ. มาประเมินหลักสูตรซ้ าและยืนยันผลที่ระดับดีขึ้นไป สมควร
ให้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualification 
Register : TQR) ในปีการศึกษา 2560    

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2559 เพ่ือโปรด

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการข้ึนทะเบียนรับรองหลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Register 
:TQR) (อ้างอิงผลการประเมินปีการศึกษา 2557) 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบคณะ / วิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของปีการศึกษา 2557 แล้วพิจารณาตั้งค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา2559 โดยต้องไม่น้อยกว่า 3.01 แล้วแจ้งไปยังกองวิเทศ
สัมพันธ์และการประกันคุณภาพ และรับรองมติที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุม                                    
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
2/๒๕๕9  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายละเอียดการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่ด าเนินการและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วรายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2   เรื่องรายงานสรุปผลการด าเนินงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานต่อที่ประชุม 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดโครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคล         
ศรีวิชัยแฟร์  2016  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา  เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมผลผลิตทางวิชาการของคณาจารย์ 
และนักศึกษา และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงความรู้ พัฒนาทักษะปฏิบัติจากการ
แข่งขันทักษะและการประกวดทางวิชาการ   
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  บัดนี้  โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้  เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานโครงการดังกล่าว ฝ่ายวิชาการ  จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคล
ศรีวิชัยแฟร์ 2016  ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ลักษณะกิจกรรมในการประเมิน แบ่งออกเป็นกิจกรรม 3 ส่วน ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมเวทีกลาง 
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในงานราชมงคลศรีวิชยัแฟร์ 2016  (กิจกรรมเวทีกลาง) 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ประเมินเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
 1.  การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.12 มาก 
 2.  ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการจัดโครงการ 4.11 มาก 
 3.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดโครงการ 4.32 มาก 
 4.  ความพึงพอใจในขั้นตอนการจัดโครงการโดยภาพรวม 4.12 มาก 
 5.  ความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ฯ 4.38 มาก 
 6.  ความพึงพอใจในเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการจัดโครงการ 4.20 มาก 
 7.  ความพึงพอใจในคุณภาพของการจัดโครงการโดยภาพรวม 4.24 มาก 
 8.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการน้ี 4.29 มาก 
 9.  ท่านต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเดียวกันน้ี 4.34 มาก 
10.  ความพึงพอใจในภาพรวมท้ังโครงการ 4.38 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.25 มาก 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.63  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้มีแสงสว่างในตอนกลางคืนมากกว่านี้ 
2. ควรมีผลงานนักศึกษามาจัดแสดงให้มากกว่านี้ 
3. ควรขยายพื้นที่ในการจัดงาน 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการมากกว่านี้  
5. ควรปรับปรุงเรื่องเวลาในการด าเนินงาน 

 

๒. กิจกรรมหน่วยงาน 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในงานราชมงคลศรีวิชยัแฟร์ 2016  (กิจกรรมหน่วยงาน) 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ประเมินเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

 1.  การประชาสัมพันธ์โครงการ 3.91 มาก 
 2.  ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการจัดโครงการ 4.18 มาก 
 3.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดโครงการ 4.30 มาก 
 4.  ความพึงพอใจในขั้นตอนการจัดโครงการโดยภาพรวม 4.20 มาก 
 5.  ความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ฯ 4.07 มาก 
 6.  ความพึงพอใจในเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการจัดโครงการ 4.12 มาก 
 7.  ความพึงพอใจในคุณภาพของการจัดโครงการโดยภาพรวม 4.25 มาก 
 8.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการน้ี 4.38 มาก 
 9.  ท่านต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเดียวกันน้ี 4.24 มาก 
10.  ความพึงพอใจในภาพรวมท้ังโครงการ 4.26 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.19 มาก 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.70  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
2. ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม 
3. ควรเชิญกรรมการมาจากหลายสถาบัน 
4. ควรมีพัดลมระบายอากาศ 
5. ควรจัดงานให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ 
6. สถานที่จัดงานเล็กเกินไป 
7. ควรมีจักรยานให้ปั่นในงาน 

 

๓. กิจกรรมการจัดบูธ 
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในงานราชมงคลศรีวิชยัแฟร์ 2016 (กิจกรรมการจัดบูธ) 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ประเมินเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

 1.  การประชาสัมพันธ์โครงการ 3.78 มาก 
 2.  ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการจัดโครงการ 3.68 มาก 
 3.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดโครงการ 3.60 มาก 
 4.  ความพึงพอใจในขั้นตอนการจัดโครงการโดยภาพรวม 3.73 มาก 
 5.  ความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ฯ 3.95 มาก 
 6.  ความพึงพอใจในเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการจัดโครงการ 3.85 มาก 
 7.  ความพึงพอใจในคุณภาพของการจัดโครงการโดยภาพรวม 4.00 มาก 
 8.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการน้ี 4.00 มาก 
 9.  ท่านต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเดียวกันน้ี 3.75 มาก 
10.  ความพึงพอใจในภาพรวมท้ังโครงการ 4.00 มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.83 มาก 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.94  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. บูธมีขนาดเล็กเกินไป 
2. ควรมีพัดลมตามบูธต่าง ๆ  
3. ควรขยายพื้นที่ในการจัดงาน 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการมากกว่านี้ 
5. ควรมีร้านขายสินค้ามากกว่านี้ 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.3  เรื่อง รายงานส ารวจความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานต่อที่ประชุม 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีหลักสูตรที่จะต้องได้รับการปรับปรุงเนื่องจาก
ครบก าหนดตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้หลักสูตรจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงเมื่อครบก าหนด  ๕  ปี  ประกอบกับได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีข้อแตกต่างจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 คือ “จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง”         
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ  จึงได้ส ารวจความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชา และขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ รายงานส ารวจความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     
    

  

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวน ปรับปรุง ปรับปรุง สถานะของหลักสูตร 
ขอใช ้

หลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ 
ทดแทน 

หลักสูตรขอใช ้
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร เป็นไปตาม ไม่เป็นไป 

ทั้งหมด ตามเกณฑ์ 48 ตามเกณฑ์ 58 เกณฑ์ 58 ตามเกณฑ์ 58 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  13 2 11 7 4 - - 

2 คณะบริหารธุรกิจ   6 3 3 1 2 - - 

3 คณะศิลปศาสตร์    5 - 5 1 4 - - 

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   4 1 3 1 2 - - 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี   

5 5 - - - - - 

6 วิทยาลยัรัตภูม ิ 2 - 2 1 1 - - 

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 3 4 - 4 1 1 
8 คณะเทคโนโลยีการจัดการ   4 1 3 - 3 4 3 

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์   1 1 - - - - - 

10 คณะเกษตรศาสตร์   9 4 5 2 3 - - 
11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   4 - 4 3 1 - - 

12 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ   

- - - - - 6 6 

13 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง   

9 - 9 9 - - - 

14 
วิทยาลยัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

1 - 1 - 1 3 2 

15 
โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี    

4 3 1 - 1 2 - 

  รวม 74 23 51 25 26 16 12 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายวิชาการ ติดตามหน่วยงานที่มีสถานะของหลักสูตรที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว  
 
4.4   เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 
 ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  รายงานต่อท่ีประชุม   

 ตามที่ได้มีการประชุมคณบดีทุกคณะ เพ่ือหารือเรื่องการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 เนื่องจากคณะ/วิทยาลัยบางหน่วยงานมีผู้สมัครสอบคัดเลือกจ านวนน้อย มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้
กองประชาสัมพันธ์เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ิมเติม 
 ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฯ เพิ่มเติมผ่านสื่อ
วิทยุในเครือข่าย อสมท.ภาคใต้ จ านวน 15 สถานี (14 จังหวัด) และประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED บริเวณสี่แยกใน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3 / 2559 

 
 

หน้าที่ 9/11 
 

 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดกระบี่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559  
 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ การด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ิมเติม 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.5 เรื่อง รายงานผลการได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการชุมชนตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2559 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายงานต่อที่ประชุม 
 ตามหนังสือที่ กฟ 8001/3448 และ หนังสือที่  กฟ 8001/3449 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2559 เรื่อง ผลการพิจารณารายละเอียดโครงการชุมชนตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม (ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3) โดยแจ้งการอนุมัติโครงการจ านวน 2 โครงการ โดยมี  
ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย  

1. โครงการทุนเพื่อเยาวชน (ปริญญาตรี) มทร. บ้านท่าจันทน์ หมู่ที่ 4 ต.ท้องเนียน จ านวนเงิน 
780,000 บาท 

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (มทร.) บ้านท่าจันทน์ หมู่ที่ 4 ต.ท้องเนียน จ านวนเงิน 
643,200 บาท  

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  
   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.6 รายงานสรุปผลโครงการ Teaching Academy 2016 ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รายงานต่อที่ประชุม 

  เนื่องจากเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นเครือข่ายความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยที่เปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งปัจจุบันมี ๗ ราชมงคล และ ๓ พระจอมเกล้า     
ซึ่งประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี  มทร.กรุงเทพ  มทร.พระนคร  มทร.สุวรรณภูมิ  มทร.อีสาน  มทร.ล้านนา และ
มทร.ศรีวิชัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพระจอมเกล้าธนบุรี  
โดยในทุก ๆ ปี เครือข่ายดังกล่าวจะมีการจัดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้โครงการ TEACHING 
ACADEMY AWARD ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เป็นเจ้าภาพ
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้น านักศึกษาท้ังหมด 17 คนเข้าร่วมแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการท้ังหมด ๗ ประเภทการแข่งขัน ได้แก่  

1. การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม 
2. การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์ 
3. การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 
4. การแข่งขันสื่อการสอนประเภทนวัตกรรม Hardware 
5. การแข่งขันสื่อการสอนประเภทนวัตกรรม Software 
6. การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
7. การแข่งขันแดนเซอร์รีวิวประกอบเพลง 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2559 

ตามหนังสือที ่ศธ 0584.01/61 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง (ร่าง)
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงานอธิการบดี
ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตามความทราบแล้วนั้น  

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที ่2/2559 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี 

การศึกษา 2559   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร  แจ้งต่อที่ประชุม        

 ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้ส่งรายชื่อ
นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  นั้น บัดนี้กอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งจ านวนนักศึกษา
และบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 รายละเอียดดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา CQUPT ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Can Tho University เวียดนาม Central Luzon State University ฟิลิปปินส ์
คณะบริหารธุรกิจ 2 คน   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  2 คน  
คณะเกษตรศาสตร์   4 คน 

รวม 8 คน 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ...Chongqing University of Posts and Telecommunications ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บธ ศศ วศ สถาปัตย์ฯ ครุศาสตร์ฯ อสก(ขนอม) รร. วิทย์ฯเทคโน วิทย์ฯประมง เกษตร อก. รัตภูมิ เทคโนฯการจัดการ สัตวแพทย์ รวม 
2 10 1 - - - - 2 - - - - - - 15 คน 

 

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ...International Soft Skills & Leadership Camp 2015 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย 
บธ ศศ วศ สถาปัตย์ฯ ครุศาสตร์ฯ อสก(ขนอม) รร. วิทย์ฯเทคโน วิทย์ฯประมง เกษตร อก. รัตภูมิ เทคโนฯการจัดการ สัตวแพทย์ รวม 
4 3 2 1 - 4 - 3 3 - 4 1 - - 25 คน 

 

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ... ณ Universiti Sains Malasia ประเทศมาเลเซีย 
บธ ศศ วศ สถาปัตย์ฯ ครุศาสตร์ฯ อสก(ขนอม) รร. วิทย์ฯเทคโน วิทย์ฯประมง เกษตร อก. รัตภูมิ เทคโนฯการจัดการ สัตวแพทย์ รวม 
1 - 1 - - 1 1 2 1 - - 1 1 1 10 คน 

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ... ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
บธ ศศ วศ สถาปัตย์ฯ ครุศาสตร์ฯ อสก(ขนอม) รร. วิทย์ฯเทคโน วิทย์ฯประมง เกษตร อก. รัตภูมิ เทคโนฯการจัดการ สัตวแพทย์ รวม 
2 2 - 1 1 2 2 2 - - 3 - 2 2 19 คน 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา SWU ประเทศจีน Bengkulu อินโอนีเซีย ... อินโดนีเซีย 
คณะสัตวแพทย ์ 3 คน   
คณะเกษตรศาสตร์ 2 คน 5 คน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   3 คน 

รวม 13 คน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3 / 2559 

 
 

หน้าที่ 11/11 
 

 

6.2  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559 งวดที่ 2  
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุม  
 ตามท่ี ส านักงบประมาณ ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 มายังมหาวิทยาลัย
แล้วนั้น กองนโยบายและแผนได้โอนเงินจัดสรรดังกล่าวไปยังทุกหน่วยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ วเพ่ือให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายได้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ต่อไป   
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.3  เรื่อง การอนุมัติเงินรายได้สะสมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อใช้  
  ปรับค่าตอบแทนร้อยละ 4 ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุม  
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 137-2/2559 เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติเงินรายได้สะสมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เพื่อใช้ปรับค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ในอัตราร้อยละ 4 
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทน ร้อย
ละ 4 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ (มกราคม – กันยายน 2559) รวม 9 เดือน  
 ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการแจ้งหนังสือไปยังทุกวิทยาเขตทราบแล้ว โดยทุกวิทยาเขต
จะต้องจัดท าค าสั่งเพื่อขอปรับเลื่อนค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว และเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของแต่
ละหน่วยงานตามรายละเอียดที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือ  
   
 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.4 เรื่อง การติดตามผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุม 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น หาก
หน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ ให้หน่วยงานดังกล่าวจัดท าหนังสือแจ้งมายัง
กองนโยบายและแผนเพ่ือขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการล่วงหน้าก่อนวัน เดือน ที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปี พ.ศ.2559    
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
  
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


