
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิกาบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ว่าที่พันตรี ผศ.ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  นายสันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
15.  รองศาสตราจารย์พิน นวลศรีทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
16.  นางนงเยาว์ อินทสโร (แทน) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
17.  นายภูษณะ พลสงคราม (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
18.  น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  รองศาสตราจารย์จารุยา   ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  นายขจรศักดิ ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
24.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27.  นายวิภาค อรรจนกุล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๒/18 

 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
31.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
33.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
35.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
36.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
37.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.  นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการ 
7.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
8.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิ ดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 - ไม่มี -  
 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ  ประจ าปีการศึกษา 2557  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวนประมาณ 4,930 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 วันและเวลา
สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น  
 ส านักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ โดยทรงก าหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 
2558 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่
ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเร่งด าเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมกับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งท่ี 5/2557 
 ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/13 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕7 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้มีการ
แจ้งไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
ดังกล่าว ส่งขอ้มูลไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ตามความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการรวบรวมแบบตอบรับการรับรองรายงาน
การประชุมฯ และด าเนินการแก้ไขตามแบบตอบรับที่ท่านได้แจ้งมายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 

  

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
   
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๔/18 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามทีท่ีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7   
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
ดังรายละเอียดทีป่รากฏในห้องประชุม 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 งานวิเทศสัมพันธ์ 

 ความเป็นมา 
  ด ้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์จะแจ้งก าหนดการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 งานวิเทศ
สัมพันธ์ ดังรายละเอียดทีป่รากฏในห้องประชุม 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.3 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         

 ความเป็นมา  

 ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างระเบียบที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการจัดท าร่างระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ที่มีความ
จ าเป็นต่อมหาวิทยาลัย นั้น 
 ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีค าสั่งที่ 592/2557 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
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“ร่างระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน” เพ่ือพิจารณาตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้จากโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว แจ้งไปยังสภามหาวิทยาลัย 
 บัดนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เห็นชอบระเบียบดังกล่าวแล้วจ านวน 7 ฉบับ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ท าประกาศเพ่ือประกอบการใช้ระเบียบแล้วจ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการของนักศึกษา พ.ศ.2557 
  1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การรับ – จ่ายเพ่ือจัดการศึกษา
ภาคสมทบ พ.ศ.2557 
  1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนจัดท าแบบ
รูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2557 
  1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2557 
  1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2557 
  1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย กองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ.2557 
  1.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนฝึกทักษะ
นักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2557 
 

 2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2557 
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายการค่าตอบแทนในการจัด
การศึกษาภาคสมทบ พ.ศ.2557 
  2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเก็บรักษา การก่อหนี้ผูกพัน 
และการเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ.2558 
  2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2558 
  2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ก าหนดอัตราการเก็บการให้บริการ
ทางวิชาการด้ านการบริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2558 
   
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียด 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อน าไปปรับใช้และ 
ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  
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4.4 รายงานผลการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557         

 ความเป็นมา  

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ด้านเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 
และได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันมาจนปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีคลินิกเทคโนโลยี
เครอืข่าย 3 แห่งด้วยกัน คือ  

1. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
2. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
3. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ส าหรับการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คลินิกเทคโนโลยี 

มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลายกิจกรรมทั้ง ก าลังเงิน ก าลังคน วิธีการจัดการและเทคโนโลยี ภายใต้แผนการด าเนินงาน  
4 แผน คือ แผนการให้ค าปรึกษาและข้อมูล แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนวิจัยต่อยอด และแผนเผยแพร่
ความรู้และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   

 

   จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบผลการ
ด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2557 ดังรายละเอียดที่ได้มีการน าเสนอในที่ประชุม 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบหมายดังต่อไปนี้ 
 1. มอบหน่วยบริการวิชาการ ก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษาในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอด
เทคโนโลยี แก่คลินิกเทคโนโลยีทั้งวิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
  2.มอบหน่วยบริการวิชาการ จัดท าแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการและประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป  
 

 4.5  การจัดกิจกรรมโครงการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015  

 ความเป็นมา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้มีการจัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการ การออกร้านของนักศึกษา การจัดกิจกรรมบนเทวี การบรรยายทาง
วิชาการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่สังคม จึงก าหนดให้มีการจัดงานราชมงคล  
ศรีวิชัยแฟร์ 2015 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

 กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 1.โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ปี พ.ศ.2557 
  1.1 บุคลากรที่ได้รับรางวัล 
  1.2 บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งวิชาการเพ่ิม 
  1.3 บุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มคุณวุฒิ 
  1.4 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
  1.5 ศิษย์เก่าดีเด่น 
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 2.การน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
 3.การน าเสนองานวิจัยสถาบัน 
 4.การน าเสนอผลงานของหน่วยวิจัย 
 5.การประกวดสื่อการสอน 
 6.การน าเสนอผลงานของบัณฑิตศึกษา 
 7.โครงการเวทีนักปฏิบัติ 
  7.1 แข่งขันทักษะ 
  7.2 แข่งขันการเขียนหัวข้อโครงการ 
  7.3 แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ 
  7.4 นิทรรศการนักประดิษฐ์ 
 8.การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 9.การจัดบูธน าเสนอผลงานของคณะทุกคณะ 
 10.กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 
 11.บูธหน่วยงานภายนอก (ภาคเอกชน และศูนย์บ่มเพาะ UBI ) 
 

กิจกรรมเด่น 
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.30 - 16.30 น. นิทรรศการการแสดงผลงานของหน่วยวิจัย ณ สนามฟตุบอลใหญ ่
12.30 น. ลงทะเบียนการน าเสนอผลงาน ณ ห้อง 63213 คณะบริหารธุรกิจ 

13.00 – 16.30 น. การน าเสนอผลงานวิจยัในช้ันเรียนและวิจัยสถาบัน ณ ห้อง 63213 คณะบริหารธุรกิจ 
8.30 -16.30 น. 

(5 กุมภาพันธ์ 2558) 
นิทรรศการการแสดงผลงานของหน่วยวิจัย ณ สนามฟตุบอลใหญ ่

9.00 – 12.00 น. การประกวดสื่อการสอน ห้องประชุมกินรี  อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร 
9.00 – 12.00 น. การแข่งขันทักษะการท า  Power point  และทักษะการใช้ 

Program Excel 
ห้อง59302 อาคารส านักวิทยบริการ 

9.00 – 12.00 น.  การแข่งขันการเขียนหัวข้อโครงการ “การอนุรักษ์พลังงาน” ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารส านักงานอธิการบด ี
9.00 – 12.00 น. การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ “การบริการจัดการพื้นท่ี

ของมหาวิทยาลัยให้เกดิรายได้” 
ห้องประชุมยางนา  อาคารส านักงานอธิการบด ี

8.30 – 16.30 น.  นิทรรศการน าเสนอผลงานของทุกคณะ สนามฟุตบอล 
 

ก าหนดการ (เวทีกลาง) 
วันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00-12.00 น. Table setting 

- การแข่งขันจับจีบผ้าและพับผ้าเช็ดปาก / การแข่งขันจัดดอกไม้สด
และดอกไม้ประดิษฐ์ / เซตอุปการณ์บนโตะ๊อาหาร 

ศิลปศาสตร ์
(ด้านหน้าเวทีกลาง) 

09.30-10.00 น. บรรเลงดนตรีไทยและนาฎศิลปโ์ชว์ ศิลปศาสตร ์
10.30-12.00 น. การแข่งขันโต้วาที ศิลปศาสตร ์
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คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๘/18 

 
13.00-16.00 น. แข่งขันบาร์เทนเดอร ์ ศิลปศาสตร ์

16.00-16.10 น. Curve dance  
16.10-16.30 น. พิธีเปิด  
16.30-17.00 น. มอบรองวัลเชิดชูเกียรติบุคคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ศรีวชัิย กองบริหารงานบุคคล 
17.00-18.30 น. เดินแฟช่ันโชว์ผลงานปริญญานิพนธ์แฟช่ัน สถาปัตยกรรมศาสตร ์

18.30 เป็นต้นไป การแสดงวงดนตรลีูกทุ่ง (เอกชัย ศรีวิชัยโชว์) สนามฟุตบอลเล็ก  
 

วันพฤหัสที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.00-12.00 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
13.00-17.00 น. The Voice RMUTSV ศิลปศาสตร ์
17.00-23.30 น. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทย ศิลปศาสตร ์
 

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.00-12.00 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
13.00-14.30 น. แสดงวงดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมศาสตร ์
15.00-17.00 น. Drama Contest ศิลปศาสตร ์
17.30-18.00 น. แสดงวงดนตรลีูกทุ่ง มทร. ศรีวิชัย  

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
18.00-22.00 น. ชมการประกวด South Top Model 2015 / วงดนตรี The Nude 

 
คณะบริหารธุรกิจ 

วันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
 

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

 

*** หมายเหตุ ระหว่างวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-18.00 น. เชิญชมนิทรรศการวิชาการบริหารธรุกิจและสืบสาน
วัฒนธรรมครั้งท่ี 6 / บริการยื่นภาษีอากรผ่านระบบอินเตอร์เนตออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่สรรพากร ณ โซนนิทรรศการคณะ
บริหารธรุกิจ  

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-12.00 น. การพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนการแสดง และหนึ่งคณะใน
กรรมการของรายการ “The Angle นางฟ้าติดปีก” 

ห้อง 63205 

08.30-17.00 น. การแข่งขันทักษะทางบัญชีเครือขา่ยราชมงคลศรีวิชัย “Accounting 
Srivijaya” ครั้งท่ี 1  

ห้อง 63408, 63409 

08.30-17.00 น. การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ “BIS FBA CONTEST ครั้งท่ี 2 ห้อง 63504 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.00-17.00 น. การประกวดแผนการสื่อสารการตลาด (MIC PLAN) ห้อง 05101 
08.00-12.00 น. 
 

การบรรยายพิเศษจริยธรรมน าไอทีในยุค Wearable computing   
โดย พระอาจารยส์มพงษ์ รตนว โส และ คุณจริวัฒน์ กรณัย์วิทยาการ 

 

ห้องเรียนรวม 63205  
คณะบริหารธรุกิจ 

08.30-17.00 น. การแข่งขันทักษะการพิมพ์สมัผสัพิมพ์ ดีดไทย-อังกฤษ ห้อง 63504, 63505 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-17.00 น. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับปวส. ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ครั้งท่ี 6 ห้อง 63408, 63409 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๙/18 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 

 

***หมายเหตุ ระหว่างวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 มีกิจกรรมของนักศึกษาให้ชมทุกวัน  
 
 
 
 

นิทรรศการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

 
 
 
 
 

4-6 กุมภาพันธ์ 2558 
08.30-17.30 น. 

- ชมนิทรรศการวิศวะแต่แรก แอนด์ ณ บัดนาว  

 

 

 

 

 

 

สนามฟุตบอล (เวทีกลาง) 

-  Open House 
- แนะแนวการศึกษาต่อ 
- แสดงสิ่งประดิษฐ์/โครงงานของอาจารย์นักศึกษา มากกว่า 15 ผลงาน 
ประกอบด้วย 
- แสดงการใช้โปรแกรม PLC / ระบบควบคุมมอเตอร์ / สาธิตการ
ท างานของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม / บริการถ่ายน้ ามันเครื่อง /  สาธิต
การท างานของเครื่องกลึงขนาดเลก็  /  หุ่นยนต์ซูโม่ / สาธิตการ
ออกแบบและเขียนแบบช้ินส่วนดว้ยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ / เครื่องจักรกล 
CNC ส าหรับขึ้นรูปชิ้นส่วน/ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าและสกรีนเสื้อ / 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผลงานนักศึกษา / รถเข็นคนพิการ / 
เครื่องปั้มพวงกุญแจ / เครื่องพ่นทราย / แสดงการทดสอบคอนกรตี
แบบไม่ท าลาย / แสดงการสอบการสั่นของโครงสร้างจ าลอง / แสดง
การทดสอบความสมบูรณ์ของก้อนคอนกรีต และ เชิญชมผลงาน
นักศึกษาอีกมากมาย  

เวลา กิจกรรม สถานที ่
 

4 กุมภาพันธ์ 2558 
09.00-12.00 น. 

- เปิดงาน นิทรรศการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์  
- การเสวนา เรื่อง “บทบาทบัณฑิตนักปฎิบัติในศตวรรษที่ 21 กับการ
ท างานมืออาชีพ”  

ห้องประชุมใช้บางยาง 
อาคารส านักวิทยบริการ 

4-5 กุมภาพันธ์ 2558 
08.30-17.30 น. 

ประกวดการเขียนข้อเสนอโครงการ/สิ่งประดิษฐ์นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม / 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและชุมชน / ด้านนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม และด้านนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

ห้องประชุม Video 
Conference ช้ัน 2 
อาคารส านักวิทยบริการ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-17.00 น. ประกวดการน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม / ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและชุมชน / ด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และด้าน
นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

 
โซนนิทรรศการ                         
คณะวิศวกรรมศาสตร ์



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๐/18 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

วันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
 

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
 

*** หมายเหตุ เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการโรงแรม/ เปิดรา้นจ าหน่ายอาหารตามโครงการศตวรรษที่ 
21/นิทรรศการแสดงโครงงานและช้ินงานของนักศึกษาด้านธุรกิจคหกรรมศาสตร์/นิทรรศการแสดงโครงงานและช้ินงานของ
นักศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ/กิจกรรม Discover Thainess/กิจกรรมท่องแดน มหัศจรรยภ์าษา ณ โซนนิทรรศการ
คณะศลิปศาสตร์และส่วนจ าหนา่ยอาหาร 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
วันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-16.30 น. นิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรม  

แข่งขันการรังสรรค์งานศิลปประดษิฐ์ดอกไม้สดและใบตอง 

 

โซนนิทรรศการ                   
คณะศลิปศาสตร ์

08.30-16.30 น. ชมนิทรรศการและประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐจ์ากวัสดเุหลือใช้ 
13.00-16.00 น. แข่งขัน Oral Presentation 2015 ห้อง 58308  

เวลา กิจกรรม สถานที ่
07.30-16.00 น. โครงการอบรมการเขียนแผนธรุกจิส าหรบัอุตสาหกรรมบริการ  ห้อง 58308 
08.30-16.30 น. นิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรม 

แข่งขันการร้อยมาลัยคล้องมือ 
โซนนิทรรศการ                 
คณะศลิปศาสตร ์

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-12.00 น. โครงการ Speaking Contest ครัง้ที่ 10  ห้อง 58308 
08.30-16.00 น. โครงการ Tourism Quiz ห้อง 55306 
08.30-16.30 น. นิทรรศการเกี่ยวกับศลิปหัตถกรรม โซนนิทรรศการ                                             

คณะศลิปศาสตร ์

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-16.30 น. นิทรรศการเทคโนโลยีโลหะผง และการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21  
โซนนิทรรศการ 
คณะครุศาสตรฯ์ 

09.00-12.00 น. อบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอลโทรลเลอร์กับหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
โดย อ. วิชาญ เพชรมณ ี

สาขาไฟฟ้า (ห้อง 16208) 

13.00-15.00 น. แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ครุศาสตรฯ์ 
08.30-09.30 น. อบรมพื้นฐานการควบคมุระบบอัตนโมมัติ โดย อ. ฤทัย ประทุมทอง ห้อง 14115 

09.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง การควบคมุระบบดว้ย PLC โครงสร้างของระบบ PLC ค าสั่ง
พื้นฐานและฟังก์ชันท่ีส าคัญ โดย อ. ฤทัย ประทุมทอง 

ห้อง 14115 

13.00-15.00 น. อบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอลโทรลเลอร์                                       
โดย อ. วิชาญ เพชรมณ ี

สาขาไฟฟ้า 

13.00-17.30 น. บรรยายเรื่อง การออกแบบระบบการเขียนโปรแกรมควบคุมการทดสอบ
โปรแกรม โดย อ. สจุริต สิงหพันธ์  

คณะครุศาสตร์ ฯ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๑/18 

 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
 

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

*** หมายเหตุ ระหว่างวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 ชมนิทรรศการการประชาสมัพนัธ์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ โซนนิทรรศการคณะครุศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-17.30 น. แบ่งกลุ่มปฎิบตัิการควบคมุอัตโนมตัิด้วย PLC                                                               

โดย อ. ฤทัย ประทุมทองและ อ. สุจรติ สิงหพันธ ์
ห้อง 14115 

09.00-17.00 น. แข่งขันการถ่ายภาพในสตดูิโอ สาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  

เวลา กิจกรรม สถานที ่
 

08.30-17.30 น. แบ่งกลุ่มปฎิบตัิการควบคมุอัตโนมตัิด้วย PLC โดย                                             
อ. ฤทัย ประทุมทองและ อ. สุจริต สิงหพันธ ์

ห้อง 14115  

08.30-17.30 น. แข่งขันการออกแบบระบบและเขยีนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC  คณะครุศาสตร์ฯ 
08.30-12.00 น. บรรยายพิเศษด้านการถ่ายภาพ โดยวิทยากรจาก บริษัทแคนนอน  สาขาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
13.00-15.00 น. ประกาศผลการแข่งขันการถ่ายภาพในสตูดิโอและมอบรางวัล 

วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที ่
โครงการแข่งขันทักษะของสถาปัตยกรรม  
2-3 กุมภาพันธ์ 2558 

08.00-22.00 น. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะของสถาปัตยกรรมลงพื้นที่ชุมชน ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร              

จ. สงขลา 
3-6 กุมภาพันธ์ 2558 

07.00-22.00 น. 
ประกวดแข่งขันวาดภาพโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ห้องนิทรรศการศลิปกรรม                          

อาคารศิลปกรรมและออกแบบ 
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมสรา้งสรรค์  

2 กุมภาพันธ์ 2558 
08.00-17.00 

ประกวดแข่งขันภาพวาด  
ห้องนิทรรศการศลิปกรรม             

และออกแบบ 
 

3-6 กุมภาพันธ์ 2558 
08.00-17.00 น.  

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

โครงการอมรบแทงหยวกเพื่อสืบสานประเพณีชักพระ  

3-4 กุมภาพันธ์ 2558 
08.00-16.30 น.  

อบรมเชิงปฎิบัติการแทงหยวก เต้นท์หลักสูตรจิตรกรรม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่องานแฟช่ัน 

4 กุมภาพันธ์ 2558 
08.00-17.30 น. 

อบรมเชิงปฎิบัติการ  โดย คณุรศัมี ทองสิริไพรศรี (ลูกหมี)  
นางแบบช่ือดัง 

ห้อง 31203                               
อาคารสถาปตัยกรรม 

โครงการศลิปินสญัจร 

4-5 กุมภาพันธ์ 2558 
08.00-18.00 น. 

อบรมเชิงปฎิบัติการศิลปินสญัจร เรื่อง การเข้าสู่ศลิปะร่วมสมัยใน
ศตวรรษที่ 21  

ห้องนิทรรศการ 
สถาปัตยกรรม (ห้อง 31100) 
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*** หมายเหตุ ระหว่างวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญชมนิทรรศการคณะสถาปตัยกรรม ณ โซนคณะสถาปัตยกรรม 
 

นิทรรศการ “หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย สร้างอาชีพ”  
โดยหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม และคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

 
4 กุมภาพันธ์ 2558 

09.00-12.00 น. สาธิต การท า “เทียนหอมแฟนซี”  
 
 

เต๊นท์นิทรรศการ 
(เวทกีลาง) 

17.00-19.00 น. สาธิต การท า “พิมเสนน  า” 
 
 

09.00-19.00 น. 

จัดแสดงผลงานของชุมชนและสถานประกอบการ 
- จัดแสดงการท าขนมพื้นบ้าน(ขนมจาก) โดยชุมชนท่าหิน                         
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
- จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนและจัดแสดงผลงานเพื่อชุมชนของ
มหาวิทยาลัย  
- การจัดแสดงนกสวยงามและนกเศรษฐกิจ จากผู้ประกอบการ 

5 กุมภาพันธ์ 2558 
09.00-12.00 น. สาธิต การท า “คัพเค๊กจากผ้าเช็ดหน้า”   

 
เต็นท์นิทรรศการ 

(เวทกีลาง) 

13.00-16.00 น. สาธิต การท า “สบู่สมุนไพร” 
09.00-19.00 น. จัดแสดงผลงานของชุมชนและสถานประกอบการ 

- จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนและจัดแสดงผลงานเพื่อชุมชนของ
มหาวิทยาลัย  
- จัดแสดงนกสวยงามจากผู้ประกอบการ 

6 กุมภาพันธ์ 2558 
09.00-12.00 น.  สาธิต การท า “สเปร์ตะไคร้ไล่ยุง”  

 
เต็นท์นิทรรศการ 

(เวทกีลาง) 

13.00-16.00 น.  สาธิต การท า “ยาหม่องสมุนไพร” 
09.00-19.00 น. จัดแสดงผลงานของชุมชนและสถานประกอบการ 

- จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนและจัดแสดงผลงานเพื่อชุมชนของ
มหาวิทยาลัย  
-  จัดแสดงนกสวยงามและนกเศรษฐกิจ จากผู้ประกอบการ 

 

*** หมายเหตุ    นิทรรศการให้ความรู้ บรรยายพร้อมสาธิต หัวข้อ “หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย สร้าง
อาชีพ” โดยหน่วยบริการทางวิชาการมีการจัดแสดงในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ        
(เวทีกลาง) 
 
 

โครงการสัมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม (5 กุมภาพันธ์ 2558) 

08.00-16.30 น.  สัมนา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรมกับการเข้าสู่ AEC ห้อง 31203 

08.00-18.00 น.  Work Shop งาน Interior  ห้อง 31203  

08.00-12.00 สงขลาเมืองรถถีบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

กิจกรรม Work Shop 

6 กุมภาพันธ์ 2558  
08.00-17.30 น. 

Work Shop (สีน้ า) ห้อง 31203  
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กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเนื่องในงานนิทรรศการ                       
ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015 

ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญชมนิทรรศการกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โซนนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ดังนี  

   
   - ชมการสาธิตวิธีการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ ด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ าหมุนเวียนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจิโต ผลิตและจ าหน่ายโดย งานงอกไม่มีลิมิต  
- ชมบ้านเห็ดจ าลอง สาธิตและให้ค าแนะน าการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ ขนาด 150 ก้อน และ

กระบวนการท างานของกล่องควบคุมส าหรับโรงเรืองเพาะเห็ด ผลงานวิจัยโดน อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ  ผลิตและจ าหน่าย
โดย คุณประภาส  ร่มพฤกษ์  
- ชมชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกสส์าธิตส าหรับครัวเรือนและผลงานการปลูกพืชแนวตั้งผลงานนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- ชมผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิบัตร “เครื่องนับเม็ดยา” ทั้งเครื่องนับเม็ดยาต้นแบบส าหรับใช้ในโรงพยาบาลและเครื่องนับเม็ดยาที่

ได้รับการพัฒนาในรูปแบบเล็กเหมาะส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผลงานสิทธิบัตรที่ได้น าออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว
จริง ผลงานวิจัยโดน อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ  ผลิตและจ าหน่ายโดย คุณธนเสฏฐ์ สุธาประดิษฐ์  

 

 
 
 ในการนี้ฝ่ายวิชาการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมต่างๆให้ทราบ และขอเชิญชวนทุกคณะจัดส่งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ ในวันดังกล่าว 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบหมายดังนี้  
 1. มอบหมายให้ทุกคณะในพื้นที่วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยรัตภูมิ  
เร่งด าเนินการจัดส่งโครงการวิชาการมายังมหาวิทยาลัย เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
โครงการ 
 2. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ระดับชาติ นานาชาติ แล้วเสนอรายชื่อเพิ่มเติมไปยังกองบริหารงานบุคคลโดยเร่งด่วน 
 3. มอบทุกคณะ / วิทยาลัย จัดส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ผลงานวิจัย 
 4. มอบทุกคณะ / ว ิทยาลัย จัดส่งประกวดสื ่อการสอน อย่างน ้อยหลักสูตรละ 1 ชุด ทั ้ ง
Hardware และ Software  
 5. มอบหมายให้คณะที่มีการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมน าเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์และผลงาน/ชิ้นงานของบัณฑิตศึกษา 
 
4.6 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้        
 ความเป็นมา  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(RMUT KM +2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการ
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ความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จ เพ่ือใช้ในการพัฒนาเตรียมเข้า
สู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  
 ในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 จะมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ (RMUT KM+2) โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่  
4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังรายละเอียดที่ก าหนดการท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
 

 

 

 
 

ก าหนดการ 
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั งท่ี 8 
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” 

(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)  
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 

 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา รายการ ชั น ห้อง 
13.00 – 16.30 น. จัดแสดงผลงาน “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคม

อาเซียน” ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ช้ัน 1 โถง 

จัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อชุมชน” ของนักศึกษา 
จัดแสดงผลงาน/สินค้าของชุมชนและนักศึกษา 

วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2558 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคเช้า ช้ัน 1 โถง 
09.00 – 09.30 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

ช่ือชุด “มโนราห์โบราณ” 
ช้ัน 2 HALL 63205 

09.30 – 10.00 น. พิธีเปิด โดย “ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา” 
10.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  

โดย “ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา” 
10.30 – 11.30 น. การบรรยายทางวิชาการ โดย “ท่านอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ” 
11.30 – 12.00 น. มอบประกาศนยีบัตรแกเ่ครือข่ายและส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งตอ่ไป 
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12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย 

(ผู้เข้าร่วมโครงการฯ) 
ช้ัน 3 โถง 

พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย 
(วิทยากร, ผู้บริหาร) 

ช้ัน 5 โถง 

13.00 – 16.00 น. การประกวดแนวปฏิบัติทีด่ ี   
- “การบูรณาการการจดัการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”  ส าหรับ  

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ช้ัน 2 HALL 63205 

- “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  ส าหรับนักศึกษา ช้ัน 2 ห้อง 63204 
16.00 – 16.45 น. มอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบตัิที่ด ี   

- “การบูรณาการการจดัการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ส าหรับ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

ช้ัน 2 HALL 63205 

- “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ส าหรับนักศึกษา ช้ัน 2 ห้อง 63204 
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา รายการ ชั น ห้อง 
08.00 - 09.00 น. รับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคเชา้ ช้ัน 1 โถง 
09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนจากผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (9 มทร. +2)  และสรุปผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ช้ัน 2 HALL 63205 

- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวต่างชาต ิเรื่อง 
“Cross Culture” (9 มทร. +2) และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ช้ัน 2 ห้อง 63204 

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (9 มทร. +2) จ านวน  
7 CoP  ประกอบด้วย 

ช้ัน 2  

 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ช้ัน 2 ห้อง 63202 

 CoP 2  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/
น าไปใช้ประโยชน์ 

ช้ัน 2 ห้อง 63203 

 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ช้ัน 2 ห้อง 63208 

 CoP 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่ม ประเทศอาเซียน 

ช้ัน 2 ห้อง 63209 

 CoP 5  การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ช้ัน 2 ห้อง 63210 

 CoP 6  การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอย่างไรให้
ประสบ 

ช้ัน 2 ห้อง 63211 

 CoP 7  การพัฒนานักศึกษา : การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 ห้อง 63212 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย 
(ผู้เข้าร่วมโครงการฯ) 

ช้ัน 3 โถง 

พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย 
(ผู้บริหาร) 

ช้ัน 5 โถง 

13.00 – 14.30 น. - สรุปและน าเสนอองค์ความรู้ของชุมชน (9 มทร. +2) 
- สรุปและน าเสนอองค์ความรู้ของนักศึกษา (9 มทร. +2) 
- สรุปและน าเสนอองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ CoP (9 มทร. +2) 

ช้ัน 2 HALL 63205 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๖/18 

 
14.30– 14.45 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ช่ือชุด “เอกลักษณ์ไทย” 
14.45– 15.00 น. พิธีปิด 
 

 *** มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน/สินค้าของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ 
 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ...  

 ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่าง
ระเบียบที่จ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2557 นั้น  
 ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาร่างระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ... 
รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ...  และมอบส านักงานนิติการประสานงานส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา ทบทวน แก้ไข ร่างระเบียบดังกล่าว 
แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารฯ ในครั้งถัดไป  
 
5.2  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี พ.ศ. ...   
 ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่าง
ระเบียบที่จ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2557 นั้น 
 ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาร่างระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารในที่
ประชุม  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. ...  และมอบส านักงานนิติการประสานงานส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทบทวน แก้ไข ร่างระเบียบ
ดังกล่าว แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารฯ ในครั้งถัดไป 
  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๗/18 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  โครงการประกวดการจัดสวนพันธุ ์ไม้สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) เพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
 พระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา  

 ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจ าพระองค์ 
(สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 
พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ 

 ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการประกวดการจัดสวยพันธุ์ไม้สีประจ าพระองค์ (สีม่วง)  
ทุกพ้ืนที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ได้ร่วม
แสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยด าเนินการ 
จัดสวน รวบรวมและเพาะพันธุ์ไม้สีประจ าพระองค์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณไม้สีม่วงที่มีอยู่เดิมและ  
พืชพรรณใหม่ รวมถึงพันธุ์ไม้สีม่วงพ้ืนถิ่น ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และมีรายละเอียดของการประกวด
ดังต่อไปนี้ 
 

 กติกา 
 1. ขนาดพื้นที่มีความเหมาะสมกับอาคาร 
 2. ประหยัดงบประมาณ 
 3. ภาพรวมต้องเป็นพันธุ์ไม้สีม่วง 
 4. แยกเป็นพื้นที่ย่อยๆ หลายแปลงได้ 
 5. ต้องมีแผนการบ ารุงดูแลรักษาและผู้รับผิดชอบ 
 

 คะแนน/เกณฑ์การตัดสิน 
 

 1. แนวคิดของการจัดสวน / ความสวยงาม / องค์ประกอบทางศิลปะ 20  คะแนน 
 2. ความเหมาะสมกับพ้ืนที่อาคาร     20  คะแนน 
 3. สภาพแวดล้อมมีความสะอาด     20  คะแนน 
 4. ความสมบูรณ์ของพรรณไม้      20  คะแนน 
 5. การปฏิบัติตามแผนการบ ารุงดูแลรักษา    20  คะแนน 
 
 ในการนี้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือโปรดทราบ  
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการพร้อมแผนการบ ารุงดูแลรักษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
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หน้าที่ ๑๘/18 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
  

 
 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


