รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ผู้มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี
นางถนอมศรี เจนวิถีสุข
รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคัญ รัตนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์
รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
นางนุชลี ทิพย์มณฑา
นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ นวลศรีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ทองเจือ
นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายสถาพร ขุนเพชร
นายสุชาติ อินกล่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นายเจริญชัย ฮวดอุปัต
นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
นายมงคล ลีนิน
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
นางสาววีรวรรณ อาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว

รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1.
2.
3.
4.

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
นายเฉลิมพล นกน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่อง สกอ.กาหนดจัดกิจกรรม ร่วมพลังแห่งความภักดี
ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้มี
การจัดกิจ กรรม “รวมพลั งแห่ งความภักดี ”ขึ้นพร้อมกันทั่ว ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความ
จงรักภักดี และร่วมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพปีที่ 89 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิขกรรม “รวมพลังแห่ง
ความภั ก ดี ” ในวั น อั งคารที่ 15 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุ ม อเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรายละเอียดกาหนดการกิจกรรมต่างๆ สานักงานอธิการบดีจะ
จัดทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 เรื่อง เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมทาบุญตักบาตร ในวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณถนนราชดาเนินนอก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ว ยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ให้แก่หน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งกองนโยบายและแผนได้บันทึกข้อมูลโครงการของ
ทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทาปฏิทินกากับติดตามการรายงานผลการ
ดาเนิ น โครงการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และมาตรการ/วิธี ก าร ด าเนิ น การส าหรั บ โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่เข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. พิจารณาปฏิทินกากับติดตามการรายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560
2. พิจารณามาตรการ/วิธีการ ดาเนินการสาหรับโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ปฏิทินกากับติดตามการรายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กาหนดดาเนินการ
แล้วเสร็จ
โครงการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ) 31 มกราคม 2560
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
โครงการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)
30 เมษายน 2560
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
โครงการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) 31 กรกฎาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
โครงการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 15 กันยายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
กันยายน 2560
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

รายงานที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

มาตรการ/วิธีการ ดาเนินการสาหรับโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
1. มาตรการ/ วิธีการ สาหรับโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2559 –
31 ธันวาคม ๒๕๕9) หากภายในวันที่ ๓1 มกราคม 2560 ยังไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
1.2 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม 2560–
๓๑ มีนาคม 2560) หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60 ยังไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
1.3 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน 2560–
๓๐ มิถุนายน 2560) หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2560 ยังไม่ดาเนินการ
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มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
1.4 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม 2560 –
๓๐กันยายน 2560) หากภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 2560 ยังไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
2. มาตรการ/ วิธีการ ดาเนินการโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตตาราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
3. กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ๒๕60
1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการดาเนินโครงการตามแผนฯ
ได้ กรณีมีเหตุผลความจาเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ
ไม่เพี ย งพอ ปรั บ ระยะเวลาเพื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บกลุ่ ม เป้า หมายผู้ เข้ าร่ว ม
โครงการ เป็นต้น
2) การขอเลื่อนระยะเวลาดาเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจาปี
มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบ ปฏิ ทิ น ก ากั บติ ดตามการรายงานผลการด าเนิ น โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรการ/วิธีการ ดาเนินการสาหรับโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างคณะและวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พบว่ามี
ประเด็นปัญหาในการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ไม่สามารถเสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ กองบริหารงานบุคคลจึงได้ทาหนังสือหารือไป
ยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ชั่วโมงสอน และเอกสารประกอบการสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ สามารถนามาประเมินผลการสอนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่
2. ผลงานตาราวิชาหนึ่งวิชาใดที่ใช้ประกอบการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่
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ในการนี้ กองบริ หารงานบุ คคล ได้ทวงถามการตอบหนังสื อข้อหารือดังกล่าว และส านักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ แ จ้ ง เบื้ อ งต้ น ว่ า ประเด็ น ข้ อ ที่ 2 นั้ น ได้ เ คยตอบไปแล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่
ศธ 0509(2)/12138 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 คือ “ให้มหาวิทยาลัยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ตาแหน่ งทางวิชาการ ว่าตาราที่ใช้ป ระกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิช าการ หมายถึง ตาราที่ใช้
ประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษา และเห็นควรให้มหาวิทาลัยพัฒนาผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เข้าสู่
ระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ” จากการตอบข้อหารือดังกล่าว อาจารย์ที่สอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จึงไม่สามารถเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ด้วยตาราที่สอนในระดับ ปวส.
ส าหรั บ ประเด็ น ข้ อ หารื อ ในข้ อ 1 นั้ น จากการสอบถามไปยัง ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ได้ รั บ ค าตอบว่ า ตามระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดว่ า
“สถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญา” ดังนั้น การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการจึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นระดับอุดมศึกษา และตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และ ศาสตราจารย์ ได้กาหนดว่า ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีคุณสมบัติและเสนอผลงานทางวิชาการ
ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ...
2) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ...
3) ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(1) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ
(2) ผลงานวิจัย หรือ
(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
(4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายพั ฒ นาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของบุ ค ลากร บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นอาจารย์ ร ะหว่ า งคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ ท าการสอนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีได้ ได้ทาการสอนใน
ระดับปริญญาตรี เพื่อจะได้มีภาระงานสอนที่นาไปเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
จากกรณีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระหว่างวิทยาลัยรัตภูมิ
และคณะบริหารธุรกิจ มอบวิทยาลัยรัตภูมิและคณะบริหารดาเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่ทาการสอบระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยรายละเอียดต่างๆ ให้คณะบริหารธุรกิจประสานไปยังวิทยาลัยรัตภูมิ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระหว่างคณะและวิทยาลัย
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผล
การปฏิบั ติร าชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการ
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บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อ สิ้ น รอบการให้ น าผลการประเมิ นดั งกล่ า วไปพิ จารณาประกอบการเลื่ อนเงิ นเดือ น
ข้าราชการ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สาหรับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ณ วันที่ 1
เมษายน ให้นาผลคะแนนประเมินครั้งที่ 1 มาพิจารณา และสาหรับการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ณ วันที่
1 ตุลาคม ให้นาผลคะแนนประเมินครั้งที่ 2 มาพิจารณา นอกจากนั้นสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องนา
ผลคะแนนประเมินดังกล่าวมาพิจารณาต่อสัญญาจ้างในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ซึ่งในการปฏิบั ติเกิดความล่ าช้าในการพิจารณาเลื่ อนเงินเดือน และค่าตอบแทน รวมถึงการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากหน่วยงานต้องรอให้สิ้นรอบการประเมินดังกล่าวก่อน ถึง
จะผลคะแนนประเมินมาพิจารณาในการบริหารงานบุคคลข้างต้น กองบริหารงานบุคคลโดยความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขรอบการประเมินใหม่
เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 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 และสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มอบกองบริ ห ารงานบุ ค คลเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบให้มีการแก้ไขรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนี้
การประเมินครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
การประเมินครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน
2. มอบกองบริ หารงานบุ คคล ยกร่ างข้ อบั งคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 )
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มอบกองบริหารงานบุคคลเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
3. รับรองมติที่ประชุม
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3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 ซึ่งบัญญัติให้ “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เพิ่มเติม ข้อความท้ายข้อ 6.11 ดังนี้
“ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่ง เสริ ม และพัฒ นางานวิจั ย (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. ... มอบสถาบัน วิ จัย และพั ฒนาเพิ่ มเติม ข้ อความตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ.2558
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2560 ใน
เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 ซึ่ ง ท าให้ ก ารด าเนิน งานและการจั ด กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ตามวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
สภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับการดาเนินงานและการจัดกิจกรรม
นักศึกษาตามปีการศึกษานั้น
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้
หมวดที่ 4 สภานักศึกษา
เดิม ข้อ 26 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภานักศึกษา มีวาระคราวละ 2 ปี โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่ ทั้งนี้ให้
กรรมการสภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการอยู่ในตาแหน่งจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
แก้ไขเป็น ข้อ 26 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภานักศึกษา มีวาระคราวละ 2 ปี โดย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาชุดใหม่ ทั้งนี้ให้
กรรมการสภานักศึกษาชุดเดิมรักษาการอยู่ในตาแหน่งจนกว่ากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
หมวดที่ 5 องค์การนักศึกษา
เดิม ข้อ 43 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวาระคราวละ
หนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป และอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาใหม่ได้
แก้ไขเป็น ข้อ 43 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 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 ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย และรับรองมติที่ประชุม
3.6 พิจารณาผลการดาเนินงานกิจกรรมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2559
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม พศ. 2557-พศ.2560 และได้กาหนดแผนงานและกิจกรรมยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่แหล่งเรียนรู้ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของสังคมโดยใช้กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ภายใต้แผนการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม และหน่วยงานได้
จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนเป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงาน และมีกาหนดเวลาในการดาเนินงาน
เป็นระยะเวลา 2 ปี
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ชุมชนเป้าหมายของหน่วยงาน และคณะที่รับผิดชอบ
พื้นที่สงขลา
ชุมชน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ชุมชนกลุ่มบางกล่าท่าเมรุ อ.บางกล่า จ.สงขลา
ชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ชุมชนชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ชุมชนหนองไม้แก่น ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ชุมชนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา
พื้นที่ตรัง
ชุมชนเกาะลิบง อ.สิเกา จ.ตรัง
ชุมชนบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
พื้นที่นครศรีธรรมราช
ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนบ้านท่าซอมอ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
ทต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทอง บ้านศาลาสามหลัง ต.สระแก้ว
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยรัตภูมิ
ทุกหน่วยงานใน สงขลา
คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บัดนี้ห น่ว ยงานได้ดาเนิน การในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเสร็จสิ้ นตามระยะเวลาที่ได้กาหนดในบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันแล้ว ดังนั้นหน่วยบริการทางวิชาการจึงรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในประเด็น ดังต่อไปนี้ หน่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย ควรมีการจัดทา
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนเป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานใหม่หรือไม่
มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน
เป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป และรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยในคราวประชุมครั้งที่
9/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
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ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจาปี 2559 ( ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ) ไปแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงขอเสนอแผนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปี พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 )
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งทุกปีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาความพร้อมความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการวิจัย
มาตรการที่ 1 : สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
มาตรการที่ : 1.1 สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
แผนงาน
จานวนตัวชี้วัด
บรรลุเป้า ไม่บรรลุเป้า
(กิจกรรม / โครงการ)
1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
5
5
1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
3
2
1
สะดวกฯ
1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อ
6
6
การบูรณาการฯ
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิ
3
3
ปัญญาท้องถิ่นฯ
1.1.5 สร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรภายในและ
4
4
ภายนอกประเทศ

หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 2 การ
จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ

มาตรการที่ : 1.2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
แผนงาน
จานวนตัวชี้วัด
บรรลุเป้า ไม่บรรลุเป้า
หมายเหตุ
(กิจกรรม / โครงการ)
1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่น
4
4
4
ใหม่
1.2.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผลงานวิจัยหรืองาน
กิจกรรมที่ 4 การประชุม
สร้างสรรค์ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือนาไปใช้
ราชมงคลวิชาการ
7
5
2
ประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 วารสาร
วิจัย
1.2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านเครือข่ายวิจัย
3
3
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผลงานฯ

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 รายงานผลการดาเนินการทองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ 2559
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
พ.ศ.2554 ตามความในข้อที่ 11(6) “ควบคุมและติดตามผลการดาเนินงานของกองทุน เพื่อรายงานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” นั้น
ในการนี้ เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2554 ตามความในข้อที่ 11 (6) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอรายงาน
ผลการดาเนิ นงานกองทุน ส่งเสริ มและพัฒ นางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี
งบประมาณ 2559 นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 )
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากหน่ว ยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระที่ 4.4
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลาง)
ประจาปี พ.ศ.2559 ( ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 )
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี ชั ย ได้ รั บ จั ด สรรงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่งก่อสร้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๙
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๔๙๕,๘๐๐ บาท เพื่อให้การกากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่า ยงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกาหนด นั้น
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ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน หมวดรายจ่าย
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ กของรัฐบาล(งบกลาง)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระที่ 4.5
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ขณะนี้ ห น่ ว ยงาน
ได้ด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ที่ กาหนดไว้ใ นแผนปฏิ บัติ งานประจาปี รวมทั้ งแผนงาน/โครงการ
จาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผน
ปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559)
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในประเด็นต่อไปนี้
1. ผลการด าเนิ น งานโครงการงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559)
2. ผลการด าเนิ น งานโครงการงบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559)
3. ผลการดาเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานผลการดาเนินงานคณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ประธานคณะกรรมการผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ผศ.อุดร นามเสน)
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานนโยบายและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยนาร่องในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางทรั พยากรชีว ภาพ การคมนาคมขนส่ งที่ส ะดวก มีศูนย์การศึกษากระจายตัว ครอบคลุมทั้ง
ภูมิภาคมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและอาหาร การประมง และการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์
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เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการนาพาประเทศออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ ประเทศที่มีร ายได้สูงอีก 10 ปีข้างหน้า อีกทั้งเพื่อให้ส ถาบันอุดมศึกษาทบทวนบทบาทขององค์กรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริบทการพัฒนาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงมีความจาเป็นในการวางแนวทางและกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการทาหน้าที่ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agents
:CA) เพื่อทาหน้ าที่เป็ นกลไกขับ เคลื่อนและตัวกลางในการสื่ อสารและสร้างความเข้าใจให้ กับประชาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง
และจัดการกระบวนการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล และนาพาองค์กรให้ดาเนินตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้วางไว้ต่อไป
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 คณะผู้นาการเปลี่ยนแปลง(CA) ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวนความคิด และทักษะวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ และได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจาปี 2559 –
2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอเพื่อทราบ
1. ผลการดาเนินงานคณะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจาปี 2559 – 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานผลการดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้นแบบในชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ประจาปีงบประมาณ 2559
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ)
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดชุมชนเป้าหมายสาหรับให้หน่วยงานได้
บูรณาการความร่วมมือด้านบริการวิชาการและมหาวิทยาลัยได้รับทราบแผนการดาเนินงานภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบไปในคราวประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดชุมชนเป้าหมายไว้ 3พื้นที่จานวน 4 ชุมชน คือ
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1.ชุมชนบ่อหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

2.ชุมชนกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

3.ชุมชนท่าหิน ต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
4. ชุมชนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา
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เป็นชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของ
หน่วยงานในวิทยาเขตตรัง
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
- วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของ
หน่วยงานในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
เป็นชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของ
หน่วยงานในพื้นที่ จ. สงขลา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยรัตภูมิ

บัดนี้หน่วยงานได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้แล้ว ดังนั้นหน่วยบริการทางวิชาการจึง
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการใน
ปีต่อไป
ข้อเสนอเพื่อทราบ
ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดทราบและมีข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ จั ด ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
การแข่ งขันกี ฬามหาวิทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 44 รอบคัดเลื อก จ านวน 5 ชนิดกีฬา
ประกอบด้วย กีฬาบาสเกตบอล(ชายและหญิง) กีฬาวอลเลย์บอล(ชาย) กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด(ชายและหญิง)
กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว – ทีมชุด ชายและหญิง) และกีฬาเปตอง(ชายและหญิง) ผลการแข่งขันปรากฏว่าผ่าน
เข้ารอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบมหกรรม ในเดือนมกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ดังต่อไปนี้
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1. กีฬาบาสเกตบอล (ชาย)
2. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)
3. กีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว (ชายและหญิง)
ประเภทคู่ (ชาย)
ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง (ชายและหญิง)
4. กีฬาเซปักตะกร้อทีมชุด (หญิง)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 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 ได้จัดทา (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2559รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1 .แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่ 18 แก้ไขจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง
แก้ไขเป็น นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
2. วาระที่ 1.1.2 แก้ไขจาก เรื่องมหาวิทยาลัยกาหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แก้ไขเป็น เรื่องมหาวิทยาลัยกาหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 (ร่าง)กาหนดการจัดนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (นางถนอมศรี เจนวิถีสุข) แจ้งร่างกาหนดการการจัดนิทรรศการวิชาการต่อที่
ประชุม โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การประกวด / การแข่งขัน
1.1 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อาจารย์)
1.2 การประกวดการสาธิตการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เตรียมสื่อการสอน และนักศึกษา) (อาจารย์)
1.3 การประกวดการนาเสนอผลงานนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
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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2. การจัดนิทรรศการ /การสาธิต /การสอน
2.1 นิทรรศการผลงานนักศึกษา
2.2 นิทรรศการผลงานอาจารย์
2.3 นิทรรศการผลงานสายสนับสนุน
2.4 นิทรรศการการเทิดพระเกียรติ
3. บรรยายสัมมนาทางวิชาการ
3.1 หัวข้อ “เทคนิคการวัดผลเพื่อเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 แนวทางการกาหนดสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สาหรับจัดสรรทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด รายงานต่อที่ประชุม
จากการเข้าร่วมประชุมแนวทางการกาหนดสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สาหรับจัดสรร
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการทุนอุดหนุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2559 – 2563)
กลุ่มที่ 1 สาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ปีละ 250 ทุน
- สถาบันอุดมศึกษาให้ที่นั่ง + สกอ. สนับสนุนทุนเล่าเรียน
- สนับสนุนทุนค่าครองชีพ 40,000 บาท/ต่อปีการศึกษา ตลอดหลักสูตร
- ประกาศให้ทุนการศึกษาหลังประกาศผลสอบ admission (ดาเนินการในช่วงประมาณเดือน
มิถุนายน ของทุกปี) ปีการศึกษา 2559 ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
กลุ่มที่ 2 สาหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ปีละ 250 ทุน
- เน้นสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่มีความต้องการของพื้นที่
- สกอ.สนับสนุนทุนค่าครองชีพ 40,000 บาท/ต่อปีการศึกษา ตลอดหลักสูตร
- ดาเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา (ใช้ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อ
ใช้ในการพิจารณาด้วย)
- ประกาศให้ทุนการศึกษา ช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม และมีการสั มภาษณ์ในช่วงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี และประกาศผลในช่วงเดือนมีนาคม

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 10/ 2559

หน้าที่ 18/14

- ผู้ได้รับทุนทาง สกอ.จะจ่ายเงินย้อนหลังตั้งแต่เข้าศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครรับทุนสนับสนุน
- มีภูมิลาเนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้า
ย้อย) โดยมีชื่ออยู่ในภูมิลาเนาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ศึกษาในชั้นปี ที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 โดยจบจากชั้นมัธยมปลายหรื อเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2558
- ศึกษาในสถาบั นในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และศึกษาในกลุ่ ม
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 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
กลุ่มที่ 7 – 8 ที่ประชุมเห็นควรให้เพิ่ม เฉพาะปีการศึกษา 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว)
เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

