
ร่าง 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559  

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

**************************** 
ผู้มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี ประธาน 
2.  นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
5.  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  พุทธกาล (แทน) รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ  รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี  
15.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
16.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
17.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
21.  นางนุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
22.  นางสาวปิยภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
23.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
24.  นายปิยะ  เพชรสงค์ แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
25.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

27.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
28.  นางสาวกัลยาณี  ยุทธการ แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
32.  นายเจริญชัย  ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 2/15 
 

 

34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง  
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
37.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  
38.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
39.  นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
40.  นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
41.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารง  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
4.  นางสาววีรวรรณ  อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
5.  นางดรุณ ี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
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 
5.  นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร หัวหน้างานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 3/15 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  1.1.1 เรื่อง การจัดสรรคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 204 เครื่อง ไว้ส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้  

1. พ้ืนที่สงขลา จ านวน 90 เครื่อง   
2. วิทยาเขตตรัง จ านวน 40 เครื่อง  
3. วิทยาเขตไสใหญ่ จ านวน 40 เครื่อง 
4. วิทยาเขตทุ่งใหญ่ จ านวน 20 เครื่อง  
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จ านวน  7 เครื่อง   
6. วิทยาลัยรัตภูม ิจ านวน 7 เครื่อง 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.1.2  เรื่อง การรายงานผลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เนื่องด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัย
รายงานผลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา ทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัย มองเห็นว่า
กิจกรรมของนักศึกษามีหลายด้าน จึงเห็นควรให้ทุกคณะน ากิจกรรมหรือผลงานของนักศึกษามาน าเสนอและ
รายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
อธิการบดีได้ประสานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาจิตกรรม และ ผลงานแฟชั่นนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และใน
การประชุมครั้งถัดไป มอบส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ประสานไปยังแต่ละคณะเพ่ือส ารวจผลงานของนักศึกษา 
และจัดล าดับการน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.1.3 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2560   
  ตามที่ส านักงบประมาณ ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประมาณ 1,193,000,000 
บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านบาท) และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายลดลง จึงขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 4/15 
 

 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
1.2.1 ขอเพิ่มวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการรักษา
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คณาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่จะท างานวิจัย เพ่ือสามารถสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดจนขยายงานทางด้านวิจัยเพ่ือรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือช่วยให้
งานวิจัยมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดท า ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย พ.ศ. ...และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและขออนุญาตเพิ่มวาระดังกล่าว โดยบรรจุในวาระท่ี 3.2 ในคราวประชุมนี้ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.2.2 แจ้งก าหนดการประชุมจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2559  
  แจ้งก าหนดการประชุมจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559  
ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย โดยขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์

การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.  ....                                                         
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งต่อทีป่ระชุม 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้าน
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน นั้น  
  เพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ตามระเบียบดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 5/15 
 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.  .... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม  
 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ  
  การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ... 
  ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุม 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คณาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่จะท างานวิจัย เพ่ือสามารถสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดจนขยายงานทางด้านวิจัยเพ่ือรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือช่วยให้
งานวิจัยมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั้น  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดท า ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย พ.ศ. ... และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ  
การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ... มอบสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม  
 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุม                                   
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
5/๒๕๕9  เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.2   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  แจ้งต่อที่ประชุม  
 ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชน น าองค์ความรู้ด้าน



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 6/15 
 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่าง
ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอ่ืนๆ โดยการด าเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาค
ราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตาม
แนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า มีเป้าหมายเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าของชุมชนในชนบท 
 ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้คณะ และ วิทยาลัย ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในเดือน
กันยายน พ.ศ.2559 ตามแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ จะได้ท าการรวบรวมเพ่ือเสนอขอทุนจากส านักงานปลัดกระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มระเบียบวาระการประชุม  

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)   
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รายงานต่อที่ประชุม                                
 ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ( ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ) 
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือทราบผลการ
เบิกจ่ายและผลการด าเนินงานงบลงทุนและหาแนวทางเร่งรัด ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ได้ท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4   รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนรายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมาตรการกระตุ้น 
 การลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)  
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รายงานต่อที่ประชุม                                
  ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนรายการเงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง  
(ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือทราบผลการ
เบิกจ่ายและผลการด าเนินงานงบลงทุนรายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กฯ และก ากับติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 งบกลาง รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 7/15 
 

 

4.5   รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ  
The 4thASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)  

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายงานต่อที่ประชุม                              
  ด้วยหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ The 4thASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUC2) โดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม เมื่อวันที่ 27 – 29 
เมษายน 2559 การประชุมประกอบด้วยสมาชิกเครือข่าย 37 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนอก
เครือข่าย เข้าร่วมประชุมอีก 5 มหาวิทยาลัย และยังมีอีก 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย  

  การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมจ านวน 5 ผลงาน และได้รับรางวัลจ านวน 3 ผลงาน ดังนี้  

1. รางวัล Very Good Poster Award  โดย นางสาวชญานิศ  นวลประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(4 ปี) และอาจารย์สุภา  เพชรกรด เรื่อง “Thai Consonant Application” 

2. รางวัล Good Poster Award  โดย นางสาวกมลพร  ชูแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (4 ปี) และ
อาจารย์เสาวคนธ์  ชูบัว  เรื่อง “The OTOP online System of Khanom Community” 

3. รางวัล Good Paper Award โดย นางสาวจุฑามาส  ศรีสุข  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (4 ปี) และ
อาจารย์อารีรัตน์  ชูพันธ์  เรื่อง “ระบบครุภัณฑ์โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาน้อย Durable Articles 
System a Case Study of Wat Khao Noi School” 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.6   การท าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  
 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ในพื้นที่ภาคใต้ 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายงานต่อที่ประชุม                                 
  ตามท่ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่ง
เป็นโครงการพระราชด าริ เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับครูโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง ในเขต
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย  

1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
4. วิทยาลัยชุมชนยะลา  
5. วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 8/15 
 

 

ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับครูโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ร่วมกับแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา จัดท าร่าง “โครงการฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพ้ืนฐาน ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง  

 

  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.7   รายงานผลการด าเนินโครงการการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ รายงานต่อที่ประชุม 
  ในยุคการแข่งขันทางข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่ผลิตสื่อได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถเผยแพร่ได้
หลากหลายช่องทาง ย่อมถือว่าได้เปรียบเป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกองค์กรที่มีการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับทิศทางในการผลิตสื่อภาพ เสียงวิดีโอ เพ่ือที่จะน าเสนอต่อผู้รับ
สารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เราสื่อออกไปโดยทั่วถึง ถูกต้อง และทันต่อยุคสื่อสารที่แพร่หลายในปัจจุบัน
และอนาคต  การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีแนวคิดและ
มุมมองใหม่ส าหรับการผลิตสื่อวีดีทัศน์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย โดยเน้นการเรียนการสอน
ด้านการคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
  ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าโครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ แนะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อการประชาสัมพันธ์ และมีการผลิตสื่อวีดีทัศน์ความยาว 8 นาที 41 วินาที  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบและร่วม
รับชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.8   การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานทาง IT  
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งต่อที่ประชุม 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย ต้องการจัดมาตรฐานทางการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งทางด้านภาษาและ
ทาง IT นั้น มหาวิทยาลัยจักต้องเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาด้าน IT โดยจะก าหนดใช้
กับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากร สถานที่ใน
การด าเนินการจัดตั้งศูนย์อบรมและสอบวัดความรู้ทาง IT ตามมาตรฐานสากล โดยอิงกับมาตรฐานทาง IC3 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทาง IT ก่อนออกไปท างาน โดยวางข้ันตอนเป้าหมายดังนี้ 

1. เตรียมอบรม บุคลากร ครู อาจารย์ ในทุกคณะเพ่ือพร้อมก่อนจะถ่ายทอดความรู้ด้าน IT 
ให้กับนักศึกษา 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการสอบมาตรฐานทาง IT เบื้องต้น 
3. บุคลากรครู อาจารย์ ถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้สอบมาตรฐานทาง IT IC3 

ได้อย่างน้อย 1 โมดูล 
4. ก าหนดการสอบในปีการศึกษา 2559 ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพ่ือประเมินผล

เป็นรายคณะ 
5. ผลที่ได้น ามาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการผ่านของมหาวิทยาลัย ตามสายการเรียน  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 9/15 
 

 

  ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ
ขั้นตอนการเตรียมเพ่ือส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานทาง IT  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.9   เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทราบ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 140- 5/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานต่อที่ประชุม  
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 140 – 

5/2559  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ในระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งในที่ประชุม ทั้งหมด 13 เรื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร 
   สภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ในโครงการ :Genetics and Biotechnology for Improvement of Aquatic Animal Production 
  2.  รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทย สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมน าร่องที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  ผู้ช่วยอธิการบดี รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชายฝั่งของไทย สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมน าร่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ  โดยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทยสู่ความยั่งยืนด้วย
นวัตกรรม เป็นความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทย สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
โดยการน าร่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   1. คณะกรรมการก ากับร่างแนวทางการปรับกระบวนทัศน์ มทร.ศรีวิชัย 
   2. คณะกรรมการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการทบทวนและปรับภารกิจรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก 
   3. คณะกรรมการผู้น าการเปลี่ยนแปลง มทร. ศรีวิชัย 
   4. ทีมท่ีปรึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ซึ่งมีวัตถุประสงค์แนวทางการด าเนินงาน ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทยสู่ความยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรม  โดยการน าร่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 
  ระยะที่ 1  จัดท าแผนแม่บท 10 ปี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งภาคใต้ที่ยั่งยืน    
  ระยะที่ 2  จัดท าแผนที่น าทาง 5 ปี (Roadmap) การอภิวัฒน์ มทร. ศรีวิชัย และรายการถอดแบบ
บทเรียนส าหรับเป็นโมเดลน าร่อง 
  ระยะที่ 3  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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 โดยมีข้อเสนอแนวคิดโครงการน าร่อง อาทิเช่น  Smart Farm เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจให้กับเจ้าของ
สวนยางรายย่อย  การพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้านด้วย วทน .  การจัดการการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก  
โปรแกรมพิเศษส าหรับการพัฒนาก าลังคนให้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  การพัฒนาวิชาชีพให้คนในวัยท างานที่
อยู่นอกระบบแรงงาน เป็นต้น   
  3.  เรื่อง “ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนทุ่มพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่” 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอวีดีโอเรื่อง 
“ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนทุ่มพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่” ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับชม ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิสราเอล ได้มีการลงทุนผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มาก ที่จะต้องใช้กระจกสะท้อน
แสงขนาดใหญ่รวมกันประมาณห้าหมื่นชิ้น เพ่ือช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังหอคอยจุดต่างๆ เพ่ือแปลง
แสงแดดเป็นไฟฟ้า ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จจะกินพ้ืนที่ถึงหนึ่งล้านตารางเมตร และยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเดียวกันนี้ ตั้งอยู่ในทางเทือกเขา Atlas ในโมร็อคโค และได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะตระหนักและให้ความสนใจในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดและ
เป็นพลังงานทดแทนที่ดีในอนาคต   
  4.  เรื่อง “Hyperloop one ทดลองวิ่งแล้ว ขนส่งมวลชนความเร็วสูง เทคโนโลยีแห่งอนาคต” 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอวีดีโอ เรื่อง 
“Hyperloop one ทดลองวิ่งแล้ว ขนส่งมวลชนความเร็วสูง เทคโนโลยีแห่งอนาคต” ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับชม ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึง บริษัท Hyperloop one บริษัทชั้นน าที่ก าลังพัฒนาเทคโนโลยี
ขนส่งแห่งอนาคต ได้เริ่มท าการทดสอบระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง (Hyperloop Train) ที่ทะเลทราย  
รัฐเนวาดา  สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการทดสอบ ออกมายังไม่สมบูรณ์แบบ ยังเกิดข้อผิดพลาดในช่วงออกตัว โดย
ทางผู้พัฒนาเตรียมจะทดลองอีกครั้งในช่วงปลายปี 2016 ซึ่งคาดว่าเมื่อระบบการขับเคลื่อนสมบูรณ์แล้วจะ
สามารถวิ่งในระบบท่อสูญญากาศท่ีท าความเร็วได้สูงสุดที่ 700 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 1,125 กิโลเมตร/ชั่วโมง   
  5. “if there are no solution, KISS it” จากหนังสือ “7 ร้อยพันเชิงชีวิต” จากอีเมล์ของยอดเยี่ยม 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอเรื่อง  
“if there are no solution, Kiss it” จากหนังสือ “7 ร้อยพันเชิงชีวิต” จากอีเมล์ของยอดเยี่ยม  ให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงประโยคของอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่ได้กล่าวไว้ว่า   
“if there are no solution, KISS it” (หากไม่มีทางแก้ไขใดๆ แล้วให้จุมพิต) ซึ่งหมายความว่า หากไม่มี
ทางแก้ไขแล้ว จะกลับมาใช้ความสามารถพ้ืนฐานและตัวตนของเรา แก้ปัญหาต่างๆ อย่างง่ายๆ และ
ตรงไปตรงมาที่สุด โดยได้ยกตัวอย่างนิทาน 4 เรื่อง ดังนี้. 
   เรื่องท่ี 1 : ปากกาอวกาศ 
   เรื่องท่ี 2 : เครื่อง X-RAYS เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
   เรื่องท่ี 3 : การเพ่ิมผลผลิตของผงชูรส 
   เรื่องท่ี 4 : ลูกโป่งของเรา 
  6.  เรื่อง “EpiBone สร้างกระดูก จากสเต็มเซลล์” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ฉบับวันที่ 15 
พฤษภาคม 2559 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง 
“EpiBone สร้างกระดูก จากสเต็มเซลล์” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ฉบับวันที่  15 พฤษภาคม 2559  
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงค าบอกเล่าของ ดร .สารินทร์  ภูมิรัตน ผู้ร่วม



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6 / 2559 

 
 

หน้าที่ 11/15 
 

 

ก่อตั้ง EpiBone สตาร์ทอัพด้านการแพทย์ สร้างกระดูกอ่อนจากสเต็มเซลล์ ซึ่งโครงการนี้เป็นงานวิจัย ในช่วงที่
ศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  โดยดร .สารินทร์ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ไม่เพียงสามารถเลี้ยงกระดูกจากเซลล์ต้นก าเนิด หรือสเต็มเซลล์ ได้ส าเร็จเท่านั้น ล่าสุดยังได้ผันตัวสู่
การเป็น Biotech Start Up ภายใต้ชื่อ EpiBone เดินหน้าระดมทุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อเร่งน าองค์ความรู้และ
น างานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับน าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกในอนาคต 
  7.  Thailand 4.0  โดย ดร.สวุิทย์  เมษินทรีย์  
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง 
“Thailand 4.0”  โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่
กล่าวถึงประเด็น “เราจะช่วยกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ “Thailand 4.0” ได้อย่างไร” โดย 
ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ ได้แชร์ประสบการและแนวคิดว่า ในปัจจุบันนี้หลายๆ ประเทศก าลังค้นหาและพัฒนา 
New Economic Model  เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนผ่านจาก 
“Thailand 1.0” ที่เน้นภาคเกษตร ไปสู่ “Thailand 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “Thailand 3.0” 
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อม
ล้ า และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา “Thailand 4.0” จึงเป็นการค้นหา New Engines of Growth 
ชุดใหม่ ที่จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการแปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบด้านความหลากหลายเชิงชีวภาพ และด้านความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เป็นความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขัน ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะมี New Start Up เกิดขึ้นอีกมากมาย และยังได้สินค้า
ที่เป็นนวัตกรรม โดยจะใช้ “โมเดลประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน โดยผู้มีส่วนร่วมจะประกอบด้วยภาคเอกชน 
ภาคการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและ
จุดเด่นของแต่ละองค์กร แต่ละมหาวิทยาลัย  
  8.  “ปีนัง” จากหนังสือ We Smile, May 2016  
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง “ปีนัง”
จากหนังสือ We Smile, May 2016  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ  ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึง 
“ปีนัง” ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ที่คนมักจะรู้จักกันในนาม 
“ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก” ซึ่งเกาะปีนังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมจาก
ซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกให้เข้ากันอย่างลงตัวตามกาลเวลา โดยสถาปัตยกรรมของปีนัง เป็ นการ
สะท้อนถึงอิทธิพลของอังกฤษที่เข้ามาครอบครองดินแดนนี้ถึง 171 ปี แต่ด้วยความที่จ านวนประชากรส่วน
ใหญ่บนเกาะ เป็นชาวมาเลย์ จีน และอินเดีย ซึ่งอยู่อาศัยกันมานาน จึงก่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเป็นอังกฤษ เกิดเป็นลักษณะที่โดดเด่นในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีทั้งศิลปะกราฟฟิตี้ 
งานประติมากรรม จิตรกรรม โดยเฉพาะมีจุดเด่นอยู่ที่ประติมากรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เห็นเด่นชัด
ที่สุดคือในเมืองจอร์จทาวน์ ซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นเมืองแห่งสตรีทอาร์ตไปแล้ว 
  9.  ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในวารสารบนเครื่องบิน  
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอเรื่อง 
“ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวารสารบนเครื่องบิน”  ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการท างาน เรื่องสงขลาสู่มรดกโลก 
เรื่องของชุมชนร าแดง ชุมชนคลองแดน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เรื่องเล่า ประเพณี วัฒนธรรม และสื่อ
ความหมาย คุณค่าที่ดีงามสู่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีกระบวนการในการน าเรื่องราวเหล่านั้นเผยแพร่
ให้ผู้คนได้รับรู้ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ของสายการบินต่างๆ  เช่น 
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นิตยสาร Sawasdee ของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) นิตยสาร We Smile ของสายการบินไทยสมายล์ 
หรือนิตยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นต้น 
  10. เรื่อง “เกษตรกรยุคใหม่” จากหนังสือ We Smile, May 2016 
    นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ  เรื่อง 
“เกษตรกรยุคใหม่” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึง คุณอนุกูล  ทรายเพชร  
ลูกหลานเกษตรกรไทย ที่มีความสนใจในเรื่องของเกษตรพอเพียง โดยได้เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 
Folk Rice ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะรักษาข้าวพ้ืนเมืองของไทยหลากหลายสายพันธุ์ให้คงอยู่ และเพ่ือเชื่อมโยง
เกษตรกรและผู้ซื้อให้ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายกันทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง ซึ่ง Folk Rice จะท าหน้าที่เป็น
ช่องทางการจ าหน่าย โดยการที่เกษตรกรจะผ่านการสมัครเข้าร่วมโดยการเขียนเรื่องราวของฟาร์มตัวเอง โดย
เหล่าผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อจากข้อมูลและการรีวิวจากผู้ซื้อที่เกิดขึ้นจริงได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 
เพียงแค่นี้เกษตรกรก็จะสามารถสร้างรายได้กับตลาดที่มีคนซื้อโดยตรง 
  11. เรื่อง “Budget lead for national strategy R&D” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, May 21,2016   
    นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวถึงข่าวเรื่อง “Budget lead for national strategy R&D” 
โดยนายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงแผนการจัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศว่าได้วางแผนงบประมาณประจ าปีนี้ในด้านการวิจัยไว้แล้วเป็น 3 
กลุ่ม  ได้แก่กลุ่มยุทธศาสตร์ประเทศ กลุ่มความรู้และโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือช่วยให้นักวิจัยได้มุ่งเน้นการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้ 
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในแต่ละกลุ่ม และมุ่งหวังว่ากลุ่มยุทธศาสตร์ประเทศจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ 
  12.. เรื่อง “Uber joins race for self – driving cars”  จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, May 21,2016 
    นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวถึงข่าวเรื่อง“Uber joins race for self – driving cars” โดย
บริษัทบริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber ได้เริ่มท าการทดสอบรถยนต์ต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนด้วย
ตัวเอง ที่เมือง Pittsburgh โดยในช่วงเริ่มต้นจะมีคนนั่งไปในรถยนต์ด้วยเพ่ือคอยควบคุมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และตั้งเป้าหมายว่าในที่สุดจะไม่จ าเป็นต้องมีคนนั่งไปด้วย ดังนั้นในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
เตรียมการเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหม่ๆ ที่อาจจะเข้ามาแทนที่คน 
 13. เรื่อง “Childhood obesity on the rise in thailand” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, May21,2016 
    นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวถึงข่าวเรื่อง“Childhood obesity on the rise in thailand” 
จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, May21,2016 ซึ่งเป็นแผนการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะช่วยให้นักเรียน
ที่มีน ้าหนักเกินได้มีการลดน ้าหนัก ซึ่งเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เพราะโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน
เป็นประเด็นปัญหาทางสุขภาพที่ส้าคัญที่ก้าลังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
ค้านึงถึงเรื่องนี ด้วย โดยเฉพาะเรื่อง ภาวะน ้าหนักเกินในบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
  ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือทราบ  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2559 

 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  ณ 
ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น 
 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2559  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม  
 1. ล าดับที่ 18 แก้ไขจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง 
      แก้ไขเป็น นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง 
 2. ล าดับที่ 22 แก้ไขจาก นายสมคิด  ชัยเพชร 
      แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  เรื่อง การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 The 21th National Convention 
on Civil Engineering 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ ากัด (มหาชน) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “วิศวกรรมโยธาสู่พรมแดนใหม่และความท้าทายในอนาคต Civil Engineering 
for Future Challenges and New Frontiers” ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา 
บีช สงขลา จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร รวมถึงข้าราชการ บุคลากร ทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิศวกรรมโยธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมน าเสนอองค์
ความรู้ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ในการที่จะร่วมกันเดินหน้าและมองหาความท้าทายใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธาในอนาคต 

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความ หรือ ผลงานวิจัย แจ้งไปยังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และขอเรียนเชิญผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในการพิธีเปิดในวันดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus 
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ แจ้งต่อที่ประชุม  

ตามท่ีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ได้จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus นั้น แต่ขณะนี้บางหน่วยงานยังไม่ส่งผลการ
ด าเนินโครงการมายังฝ่ายฯ จึงท าให้ไม่สามารถรายงานความคืบหน้าต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้  

ในการนี้ จึงขอความกรุณาให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งผลการด าเนินงานโครงการ เร่งจัดส่งรายงานไป
ยังฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เพ่ือจะได้รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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6.3  รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานต่อที่ประชุม 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรี เกมส์” จ านวน 12 ชนิดกีฬา 
ประกอบด้วย กีฬากอล์ฟ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาโบว์ลิ่ง กีฬาเทนนิส 
กีฬาเปตอง กีฬาหมากกระดาน กีฬาแบดมินตัน กีฬาเซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาฟุตซอล ในระหว่างวันที่  
4 - 11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความแจ้งแล้วนั้น 

 บัดนี้ การแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย โดยกอง
พัฒนานักศึกษา จึงขอส่งสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 
35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 77  คน 
 2. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเหรียญรางวัล  จ านวน 8 เหรียญ 
ประกอบด้วย เหรียญทองจ านวน 6 เหรียญ เหรียญทองแดงจ านวน 2 เหรียญ และได้ล าดับที่ 16 จากทั้งหมด 
64 สถาบัน ดังนี้ 

 เหรียญทอง  จ านวน 6  เหรียญ ประกอบด้วย 
1. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย จ านวน 1 เหรียญ 

นายอัมพร บุญราม   คณะวิศวกรรมศาสตร์  นักกีฬา 
นายวีระชัย ท่าด ี   คณะศิลปศาสตร์   นักกีฬา 

2. แบดมินตัน ประเภท ชายคู่ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 เหรียญ  
ผศ.พรโรจน์   บัณฑิตสุทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักกีฬา 
นายเวที      วิสุทธิแพทย์   คณะเกษตรศาสตร์  นักกีฬา  

3. แบดมินตัน ประเภท ชายคู่ 55 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 เหรียญ  
ผศ.พรโรจน์   บัณฑิตสุทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักกีฬา 
นายเวที      วิสุทธิแพทย์   คณะเกษตรศาสตร์  นักกีฬา  

4. กรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 35 - 39 ปี ชาย จ านวน 1 เหรียญ 
นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว   คณะวิศวกรรมศาสตร์  นักกีฬา  

5.  กรีฑา ประเภท วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 35 - 39 ปี ชาย จ านวน 1 เหรียญ 
         นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  นักกีฬา  

5. กรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 35 - 39 ปี ชาย จ านวน 1 เหรียญ 
นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว   คณะวิศวกรรมศาสตร์  นักกีฬา  

 เหรียญทองแดง จ านวน 2 เหรียญ ประกอบด้วย 

1. กรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 35 - 39 ปี ชาย จ านวน 1 เหรียญ 
นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว   คณะวิศวกรรมศาสตร์  นักกีฬา 

2. กรีฑา ประเภท พุ่งแหลน อายุ 35 – 39 ปี ชาย จ านวน 1 เหรียญ 
นายพงอมร  ชนะกุล   วิทยาเขตตรัง   นักกีฬา  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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หน้าที่ 15/15 
 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


