
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
     

 

ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี ประธาน 
2.  นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
7.  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ  รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
15.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
18.  นางนุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
19.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
21.  นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ นวลศรีทอง แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ทองเจือ  แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
24.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

26.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
27.  นายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง  
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
33.  นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
34.  นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
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หน้าที่ 2/14 
 

 

35.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
36.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  
37.  นายเจริญชัย  ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
38.  นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
39.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
40.  นางดรุณ ี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
41.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.  นางสาววีรวรรณ  อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
  1.1.1 เรื่อง สกอ.ก าหนดจัดกิจกรรม ร่วมพลังแห่งความภักดี  
  ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้มี
การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศความ
จงรักภักดี และร่วมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพปีที่ 89 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิขกรรม “รวมพลังแห่ง
ความภักดี” ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรายละเอียดก าหนดการกิจกรรมต่างๆ ส านักงานอธิการบดีจะ
จัดท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานให้ทราบอีกครั้ง  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.1.2 เรื่อง เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมท าบุญตักบาตร ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณถนนราชด าเนินนอก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

-  ไม่มี  - 
    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณาแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ                        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ให้แก่หน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของ
ทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   
  ในการนี้ เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท าปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เสนอที่เข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  1. พิจารณาปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 
  2. พิจารณามาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
ปฏทิินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ก าหนดด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
รายงานที่ประชุมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยฯ 
โครงการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559 )  31 มกราคม 2560  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ตุลาคม 2559  พฤศจิกายน  2559   
พฤศจิกายน  2559  ธันวาคม  2559   
ธันวาคม  2559  มกราคม  2560  
โครงการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) 30 เมษายน 2560  เดือนพฤษภาคม 2560  
มกราคม 2560  กุมภาพันธ์  2560   
กุมภาพันธ์  2560  มีนาคม  2560   
มีนาคม 2560  เมษายน 2560  
โครงการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)  31 กรกฎาคม 2560  เดือนสิงหาคม 2560 
เมษายน  2560  พฤษภาคม  2560  
พฤษภาคม  2560  มิถุนายน  2560  
มิถุนายน  2560  กรกฎาคม 2560  
โครงการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 15 กันยายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 
กรกฎาคม  2560 สิงหาคม  2560  
สิงหาคม  2560 

กันยายน  2560 
 

กันยายน  2560  
 

มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

1. มาตรการ/ วิธีการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
 1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2559 – 

31 ธันวาคม ๒๕๕9)  หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2560  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.2  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม 2560– 

๓๑ มีนาคม  2560)  หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕60  ยังไม่ด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้   

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 1.3  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน 2560– 

๓๐ มิถุนายน  2560)  หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2560  ยังไม่ด าเนินการ 
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มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 
  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2)  งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 

   
 1.4  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม 2560 – 

๓๐กันยายน  2560)  หากภายในวันที่  ๑๕ กันยายน 2560   ยังไม่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 

2. 
 

มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน  
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน  (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต าราเรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
 

3. 
 

กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕60   
  1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

ได้ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น  เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ 
ไม่เพียงพอ  ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ  เป็นต้น 

  2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
 
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างคณะและวิทยาลัย 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
  ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พบว่ามี
ประเด็นปัญหาในการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ไม่สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ กองบริหารงานบุคคลจึงได้ท าหนังสือหารือไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ใน 2 ประเด็น ดังนี้  
  1. ชั่วโมงสอน และเอกสารประกอบการสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ สามารถน ามาประเมินผลการสอนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่  
  2. ผลงานต าราวิชาหนึ่งวิชาใดที่ใช้ประกอบการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่  
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  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้ทวงถามการตอบหนังสือข้อหารือดังกล่าว และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเบื้องต้นว่าประเด็นข้อที่ 2 นั้น ได้เคยตอบไปแล้ว ตามหนังสือที่  
ศธ 0509(2)/12138 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 คือ “ให้มหาวิทยาลัยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ว่าต าราที่ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ต าราที่ใช้
ประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษา และเห็นควรให้มหาวิทาลัยพัฒนาผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เข้าสู่
ระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” จากการตอบข้อหารือดังกล่าว อาจารย์ที่สอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จึงไม่สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ด้วยต าราที่สอนในระดับ ปวส.  
  ส าหรับประเด็นข้อหารือในข้อ 1 นั้น จากการสอบถามไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ รับค าตอบว่า  ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดว่า 
“สถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญา” ดังนั้น การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นระดับอุดมศึกษา และตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และ ศาสตราจารย์ ได้ก าหนดว่า ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีคุณสมบัติและเสนอผลงานทางวิชาการ 
ดังต่อไปนี้  
  1) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ... 
  2) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ... 
  3) ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย  
   (1) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ  
   (2) ผลงานวิจัย หรือ  
   (3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ 
   (4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างคณะหรือวิทยาลัย ที่ท าการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีได้ ได้ท าการสอนใน
ระดับปริญญาตรี เพ่ือจะได้มีภาระงานสอนที่น าไปเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  
 
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
  จากกรณีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระหว่างวิทยาลัยรัตภูมิ
และคณะบริหารธุรกิจ มอบวิทยาลัยรัตภูมิและคณะบริหารด าเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่ท าการสอบระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยรายละเอียดต่างๆ ให้คณะบริหารธุรกิจประสานไปยังวิทยาลัยรัตภูมิ 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างคณะและวิทยาลัย 
 
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
 ความเป็นมา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการ
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บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป  
  ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน  
  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นรอบการให้น าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 
เมษายน ให้น าผลคะแนนประเมินครั้งที่ 1 มาพิจารณา และส าหรับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ณ วันที่ 
1 ตุลาคม ให้น าผลคะแนนประเมินครั้งที่ 2 มาพิจารณา นอกจากนั้นส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องน า
ผลคะแนนประเมินดังกล่าวมาพิจารณาต่อสัญญาจ้างในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
  ซึ่งในการปฏิบัติเกิดความล่าช้าในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน รวมถึงการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากหน่วยงานต้องรอให้สิ้นรอบการประเมินดังกล่าวก่อน ถึง
จะผลคะแนนประเมินมาพิจารณาในการบริหารงานบุคคลข้างต้น กองบริหารงานบุคคลโดยความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขรอบการประเมินใหม่ 
เพ่ือให้ทันต่อการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน และ การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  
 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  1.เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนี้  

- การประเมินครั้งที่ 1  
 จากเดิม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป  
 แก้ไขเป็น ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 

- การประเมินครั้งที่ 2  
 จากเดิม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน  
 แก้ไขเป็น ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 
 

  2.หากเห็นชอบตามข้อ 1 มอบกองบริหารงานบุคคล ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มอบกองบริหารงานบุคคลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบให้มีการแก้ไขรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนี้  
การประเมินครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 
การประเมินครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 
 2. มอบกองบริหารงานบุคคล ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) 
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มอบกองบริหารงานบุคคลเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
        3. รับรองมติที่ประชุม  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 8/14 
 

 

3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน 
 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. ...  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 ซึ่งบัญญัติให้ “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 เพ่ิมเติม ข้อความท้ายข้อ 6.11 ดังนี้  
  “ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด” 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน 
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมข้อความตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม  
 
3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ.2558 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2560 ใน
เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งท าให้การด าเนินงานและการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
สภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานและการจัดกิจกรรม
นักศึกษาตามปีการศึกษานั้น  
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 หมวดที่ 4 สภานักศึกษา  
เดิม ข้อ 26 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภานักศึกษา มีวาระคราวละ 2 ปี โดยเริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่ ทั้งนี้ให้
กรรมการสภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการอยู่ในต าแหน่งจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  

แก้ไขเป็น ข้อ 26 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภานักศึกษา มีวาระคราวละ 2 ปี โดย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่ ทั้งนี้ให้
กรรมการสภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการอยู่ในต าแหน่งจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  

 

หมวดที่ 5 องค์การนักศึกษา  
เดิม ข้อ 43 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระคราวละ

หนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป และอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาใหม่ได้ 

แก้ไขเป็น ข้อ 43 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระ
คราวละหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป และอาจได้รับการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาใหม่ได้  

 

หมวดที่ 6 สโมสรนักศึกษา  
เดิม ข้อ 51.7 ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
แก้ไขเป็น ข้อ 51.7 ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558  มอบกองพัฒนานักศึกษายกร่างระเบียบฉบับใหม่ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย และรับรองมติที่ประชุม  
 
3.6 พิจารณาผลการด าเนินงานกิจกรรมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ)  
 ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม พศ. 2557-พศ.2560 และได้ก าหนดแผนงานและกิจกรรมยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่แหล่งเรียนรู้ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของสังคมโดยใช้กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ภายใต้แผนการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม และหน่วยงานได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนเป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงาน และมีก าหนดเวลาในการด าเนินงาน
เป็นระยะเวลา 2 ปี 
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายของหน่วยงาน และคณะที่รับผิดชอบ 
 พ้ืนที่สงขลา 

1. ชุมชน ต.บ่อดาน  อ.สทิงพระ จ.สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. ชุมชนกลุ่มบางกล่ าท่าเมรุ อ.บางกล่ า จ.สงขลา คณะบริหารธุรกิจ 
3. ชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 
4. ชุมชนชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง คณะศิลปศาสตร์ 
6. ชุมชนหนองไม้แก่น ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ 
7. ชุมชนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ทุกหน่วยงานใน สงขลา 
 พ้ืนที่ตรัง 

8. ชุมชนเกาะลิบง อ.สิเกา จ.ตรัง คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
9. ชุมชนบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

10. โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ต.เกาะลิบง อ.กันตัง  จ.ตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 พ้ืนที่นครศรีธรรมราช 

11. ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. ชุมชนบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
13. ชุมชนบ้านท่าซอมอ.หัวไทร จ.นครศรีฯ คณะเกษตรศาสตร์ 
14. ทต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
15. ชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทอง บ้านศาลาสามหลัง ต.สระแก้ว  

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
บัดนี้หน่วยงานได้ด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดในบันทึก

ข้อตกลงร่วมกันแล้ว ดังนั้นหน่วยบริการทางวิชาการจึงรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังต่อไปนี้ หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย ควรมีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนเป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานใหม่หรือไม ่
   

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน
เป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป และรับรองมติที่ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่  
9/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 11/14 
 

 

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 2559 ( ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ) ไปแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงขอเสนอแผนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจ าปี พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) 

เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งทุกปีท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาความพร้อมความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
มาตรการที่ 1 : สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
 

มาตรการที่ : 1.1 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
แผนงาน จ านวนตัวชี้วัด 

(กิจกรรม / โครงการ) 
บรรลุเป้า ไม่บรรลุเป้า หมายเหตุ 

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 5 5 -  
1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกฯ 

3 2 1 
กิจกรรมที่ 2 การ

จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ 
1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อ
การบูรณาการฯ 

6 6 -  

1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นฯ  

3 3 -  

1.1.5 สร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ 

4 4 -  

 
มาตรการที่ : 1.2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

แผนงาน จ านวนตัวชี้วัด 
(กิจกรรม / โครงการ) 

บรรลุเป้า ไม่บรรลุเป้า หมายเหตุ 

1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม ่

4 4 4  

1.2.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

7 5 2 

กิจกรรมที่ 4 การประชุม
ราชมงคลวิชาการ  
กิจกรรมที่ 5 วารสาร
วิจัย 

1.2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านเครือข่ายวิจัย
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผลงานฯ 

3 3 -  

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 12/14 
 

 

4.3 รายงานผลการด าเนินการทองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
พ.ศ.2554 ตามความในข้อที่ 11(6) “ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” นั้น  
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2554 ตามความในข้อที่ 11 (6) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอรายงาน
ผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 )  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
 ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระท่ี 4.4  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.5 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลาง)  
 ประจ าปี พ.ศ.2559  ( ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 )   
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                                  
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย  ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง)  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๔๙ 
รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๕๑,๔๙๕,๘๐๐  บาท  เพ่ือให้การก ากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
สอดคล้องกับแนวทางท่ีรัฐบาลก าหนด นั้น 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 13/14 
 

 

 ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน หมวดรายจ่าย
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง)  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระท่ี 4.5  

 
  มติที่ประชมุ รับทราบ  
 
4.6 รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                                  
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  งบประมาณ                     
พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนี้หน่วยงาน                         
ได้ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  รวมทั้งแผนงาน/โครงการ                
จ าเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพ่ิมเติม แล้วนั้น 

 ในการนี้กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผน 
ปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559)
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ณ วันที่ 14  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ 

 
 ข้อเสนอเพื่อทราบ 

 กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ณ สิ้นไตรมาส 4  (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559) 

2. ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
ณ สิ้นไตรมาส 4  (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559) 

3. ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559) 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
4.7 รายงานผลการด าเนินงานคณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ผู้ชี้แจง  ประธานคณะกรรมการผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ผศ.อุดร  นามเสน)                                   
 ความเป็นมา 

 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานนโยบายและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และ นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยน าร่องในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ การคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีศูนย์การศึกษากระจายตัวครอบคลุมทั้ง
ภูมิภาคมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและอาหาร การประมง และการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 14/14 
 

 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการน าพาประเทศออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงอีก 10 ปีข้างหน้า อีกทั้งเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทบทวนบทบาทขององค์กรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริบทการพัฒนาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย จึงมีความจ าเป็นในการวางแนวทางและก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการท าหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents 
:CA) เพ่ือท าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนและตัวกลางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับประชาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงความจ าเป็นของการ เปลี่ยนแปลง
และจัดการกระบวนการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล และน าพาองค์กรให้ด าเนินตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้วางไว้ต่อไป  

 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 คณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(CA) ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวนความคิด และทักษะวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ และได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ าปี 2559 – 
2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้  

 ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน    
 ข้อเสนอเพื่อทราบ 

 1. ผลการด าเนินงานคณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วย 
  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ าปี 2559 – 2563  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.8 รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต้นแบบในชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ)                           
 ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดชุมชนเป้าหมายส าหรับให้หน่วยงานได้
บูรณาการความร่วมมือด้านบริการวิชาการและมหาวิทยาลัยได้รับทราบแผนการด าเนินงานภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบไปในคราวประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  โดยมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดชุมชนเป้าหมายไว้ 3พื้นที่จ านวน 4 ชุมชน คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 15/14 
 

 

1.ชุมชนบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของ
หน่วยงานในวทิยาเขตตรัง 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
- วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.ชุมชนกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของ
หน่วยงานในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะเกษตรศาสตร ์
- คณะสตัวแพทยศาสตร ์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 

3.ชุมชนท่าหิน ต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี จ. สงขลา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- คณะศิลปศาสตร ์
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
- วิทยาลัยรัตภูม ิ

4. ชุมชนโรงเรยีนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา  

 

 บัดนี้หน่วยงานได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้แล้ว  ดังนั้นหน่วยบริการทางวิชาการจึง
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการใน
ปีต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อทราบ 
  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
โปรดทราบและมีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.9 รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก จ านวน 5 ชนิดกีฬา 
ประกอบด้วย กีฬาบาสเกตบอล(ชายและหญิง) กีฬาวอลเลย์บอล(ชาย) กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด(ชายและหญิง) 
กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว – ทีมชุด ชายและหญิง) และกีฬาเปตอง(ชายและหญิง) ผลการแข่งขันปรากฏว่าผ่าน
เข้ารอบเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันรอบมหกรรม ในเดือนมกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ดังต่อไปนี้  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 16/14 
 

 

 1.  กีฬาบาสเกตบอล (ชาย) 
 2.  กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)  
 3.  กีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว (ชายและหญิง)  
    ประเภทคู่  (ชาย)  
    ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง (ชายและหญิง)  
 4.  กีฬาเซปักตะกร้อทีมชุด (หญิง)  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2559รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้  
1 .แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม  
 ล าดับที่ 18 แก้ไขจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง 
     แก้ไขเป็น นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง 
2. วาระที่ 1.1.2  แก้ไขจาก เรื่องมหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     แก้ไขเป็น เรื่องมหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 (ร่าง)ก าหนดการจัดนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา   
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข) แจ้งร่างก าหนดการการจัดนิทรรศการวิชาการต่อที่
ประชุม  โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้   
1. การประกวด / การแข่งขัน 

1.1 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อาจารย์) 
1.2 การประกวดการสาธิตการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เตรียมสื่อการสอน และนักศึกษา) (อาจารย์) 
1.3 การประกวดการน าเสนอผลงานนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
1.4 การประกวดโครงร่างสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม นักศึกษา (มีผลงานจัดแสดง /สาธิต) 
1.5 การประกวดโครงร่างสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม นักศึกษา 
1.6 การประกวดละครเวที / บทบาทสมมติ/ละครเพลง เป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ (แต่ละทีมที่เข้าประกวด

ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตรสาขาวิชา) 
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หน้าที่ 17/14 
 

 

2. การจัดนิทรรศการ /การสาธิต /การสอน 
2.1 นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
2.2 นิทรรศการผลงานอาจารย์ 
2.3 นิทรรศการผลงานสายสนับสนุน 
2.4 นิทรรศการการเทิดพระเกียรติ 

3. บรรยายสัมมนาทางวิชาการ 
3.1 หัวข้อ “เทคนิคการวัดผลเพ่ือเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”(อาจารย์) 
3.2 หัวข้อ “……………………………………………..”(นักศึกษา ,บุคลากร,และบุคคลทั่วไป) 

4. Workshop  
4.1 หัวข้อ “สอนพูดภาษาต่างประเทศ (จีน,อังกฤษ,มาเลย์เซีย)” 
4.2 หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) 

     “การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (ICT3) 
4.3 รายวิชาพลเมือง 

5. มอบรางวัลอาจารย์ นักศึกษา ดีเด่น (กองบริหารงานบุคคล)    
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
6.2 แนวทางการก าหนดสาขาวิชาขาดแคลนของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ส าหรับจัดสรรทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้   
 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  รายงานต่อที่ประชุม  
 จากการเข้าร่วมประชุมแนวทางการก าหนดสาขาวิชาขาดแคลนของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ส าหรับจัดสรร
ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โครงการทุนอุดหนุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2559 – 2563) 
 กลุ่มที่ 1 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ปีละ 250 ทุน 

- สถาบันอุดมศึกษาให้ที่นั่ง + สกอ. สนับสนุนทุนเล่าเรียน 
- สนับสนุนทุนค่าครองชีพ 40,000 บาท/ต่อปีการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
- ประกาศให้ทุนการศึกษาหลังประกาศผลสอบ admission (ด าเนินการในช่วงประมาณเดือน

มิถุนายน ของทุกปี) ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 กลุ่มที่ 2 ส าหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ปีละ 250 ทุน 

- เน้นสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่มีความต้องการของพ้ืนที ่
- สกอ.สนับสนุนทุนค่าครองชีพ 40,000 บาท/ต่อปีการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
- ด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา (ใช้ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือ

ใช้ในการพิจารณาด้วย) 
- ประกาศให้ทุนการศึกษา ช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม และมีการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน

มกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี และประกาศผลในช่วงเดือนมีนาคม 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 10/ 2559 

 
 

หน้าที่ 18/14 
 

 

- ผู้ได้รับทุนทาง สกอ.จะจ่ายเงินย้อนหลังตั้งแต่เข้าศึกษา  

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครรับทุนสนับสนุน 

- มีภูมิล าเนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้า
ย้อย) โดยมีชื่ออยู่ในภูมิล าเนาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

- ศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 โดยจบจากชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2558  

- ศึกษาในสถาบันในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาดังต่อไปนี้ ( 8 กลุ่มสาขา)  

1. สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เกษตรศาสตร์ 
5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
6. แพทยศาสตร์  สัตวศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ 
7. ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 
8. ศาสนาและปรัชญา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์) 

    หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 – 6 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา  
        กลุ่มที่ 7 – 8 ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิม เฉพาะปีการศึกษา 2559  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


