
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
12.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
16.  นางนุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
17.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
19.  สัตวแพทย์หญิงเฉลิมขวัญ เอ้ือละพันธ์ แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
20.  นายสิทธิโชค  จันทร์ย่อง แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ  บวัทองเก้ือ แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

22.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
28.  นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
29.  นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
30.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
31.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  
32.  นางสาววีรวรรณ  อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  
33.  นายเจริญชัย  ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
34.  นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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35.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
36.  นางดรุณ ี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
37.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ  รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  นางสาวปิยภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8.  นายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  1.1.1 เรื่อง สรุปโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเงินรายได้ตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้สรุปโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเงินรายได้ตามหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีโครงการที่เสนอของบประมาณ
ทั้งสิ้นจ านวน 172 โครงการ งบประมาณจ านวน 5,789,000 บาท โดยมีหน่วยงานสมทบพัฒนางานวิจัย 
(1%) จ านวน 7 หน่วยงาน งบประมาณจ านวน 2,126,970 บาท และมหาวิทยาลัยสมทบพัฒนางานวิจัย (1%) 
งบประมาณจ านวน 2,126,970 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับการสมทบพัฒนางานวิจัยทั้งสิ้น 4,253,000 
บาท ดังรายละเอียดที่ได้แจ้งในที่ประชุม  

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  1.2.1 แจ้งก าหนดการประชุมจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2559  
  แจ้งก าหนดการประชุมจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559  
ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 หลังจากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแล้วเสร็จ 
ณ ห้องประชุมยางนา โดยขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ... 
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้าน
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น นั้น  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ... เพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา แก้ไข
ข้อความในประกาศตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม   
 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. ... 
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้าน
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น นั้น  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย 
(Research Unit) พ.ศ. ... เพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. ... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา แก้ไข
ข้อความในประกาศตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุม                                   
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
6/๒๕๕9  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานแผนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.
2558 (รอบ 12 เดือน) และรายงานผลการปฏิบัติงานแผนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2559 (รอบ 6 เดือน)  
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 
9/2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติแผนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) และกองประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
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กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน) ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 130-6/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ไปแล้วนั้น 
 ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ จึงขอเสนอรายงานแผนประชาสัมพันธ์ ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน )และประจ าปี พ.ศ.2559 
(รอบ 6 เดือน) จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบแผนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้   
  

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
1. มอบกองประชาสัมพันธ์ ปรับแก้บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โดยเสนอแนะให้จัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนินงานหรือรายงานผลลัพธ์ของแต่ละกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้  
2. มอบกองประชาสัมพันธ์จัดท ารายงานเปรียบเทียบระหว่าง ปีพ.ศ. 2558 และ ปีพ.ศ.2559 

แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองประชาสัมพันธ์แก้ไขตามการอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม  
 

4.3  สรุปผลการด าเนินโครงการแสวงหาเครือข่ายและจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน Symposium of 
International Languages and Knowledge - 2016  
ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กันทริน  รักษ์สาคร)                                 
 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์จะแจ้งสรุปผลการด าเนินโครงการแสวงหาเครือข่ายและ
จัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน Symposium of International Languages and Knowledge – 2016 ครั้ง
ที่ 3 ณ อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 
2559 งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการแสวงหาเครือข่ายและจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการร่วมกัน Symposium of International Languages and Knowledge – 2016 ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารฯ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานทราบ ดังนี้ 
 

 1.รางวัล Most Innovative (งานสร้างสรรค์) 
 - เหรียญทอง ผศ.วิกรม  ฉันทรางกูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    อ.จิราภรณ์  เลี่ยมนิมิต       
 - เหรียญทองแดง น.ส.กิตติยา  พิสุทธางกูร  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 2.รางวัล Best Workshop Implementer  
    Mr.Ryan  Dominguez  คณะศิลปศาสตร์ 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4   รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยประจ าปี 2559 
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                 
  ตามที่ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA Robo’s Rapid Fiar 
Competition 2016 ซึ่งมีนายอรุณ สุขแก้ว  นายวิมล บุญรอด  พร้อมด้วยนักศึกษาจ านวน 2 ทีม คือ ทีม Bento 
นายจิรวัฒน์ สุวรรณอังกูร  นายรัตนพล ศรีปานรอด  นายเอกรินทร์ เขียวไปล่  และ ทีม Bento 2 นายตนุภัทร 
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ประสานรมย์  นายสราวุธ วิวัชนะ และ นายธีรวัฒน์ ไฟโรจน์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 13 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  1. เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ TPA Robo’s Rapid Fire 
Competition 2016 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เพ่ือคัดหาทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ให้ประดิษฐ์หุ่นยนต์
เพ่ือแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 – 4 มีนาคม 2559  
  2. รับอุปกรณ์ PLC เพ่ือน าไปประดิษฐ์หุ่นยนต์ และอบรมเพ่ิมเติมการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA Robo’s 
Rapid Fire Competition 2016 ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2559 – 14 มีนาคม 2559  
  3. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เสือปืนไว TPA Robo’s Rapid Fire Competition 2016 รอบชิง
ชนะเลิศ ณ MCC Hall The mall บางกะปิ โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 16 ทีม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 ถึง 13 มิถุนายน 2559   
 รางวัลและผลการแข่งขัน 
  1. ทีม Bento ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยและเหรียญรางวัล และเงินรางวัลจ านวน 
10,000บาท  
 2. ทีม Bento 2 แพ้ทีม Explosion 1 ในรอบ 8 ทีม ซึ่งไม่ได้เข้ารองรองชนะเลิศ  

 ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอแจ้งรายละเอียดผลการแข่งขันการ
ประกวดให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.5  เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทราบ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 141-6/2559  
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 141 – 6/2559  
ในระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งในที่
ประชุม ทั้งหมด 10 เรื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. แจ้งผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี 

  เนื่องจากวาระที่ 7.2 ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จ านวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  ซึ่ งได ้พ ้นจากต าแหน ่งตาม
วาระ  เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  2559 นั้น ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือก
กันเองของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี และได้ประกาศผลการเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี  

 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 7 / 2559 

 
 

หน้าที่ 7/10 
 

 

  2.  เรื่อง “Triam Udom pupil tops entrance exams” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, 
June 6, 2016  
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื ่อง
“Triam Udom pupil tops entrance exams” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, June 6, 2016 ให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงการประกาศผลแอดมิชชั่นกลางปี ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ติดคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาอันดับหนึ่ง ตามด้วย
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนต่างจังหวัดที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะชื่อดัง 
เช่น นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สุรนารีวิทยา  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อัสสัมชัญ 
สมุทรปราการ ตามล าดับ  โดยที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ รองประธาน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการประกาศผลแอดมิชชั่นกลาง ประจ าปีการศีกษา 
2559 ว่า ส าหรับปีนี้ มีที่นั่งรองรับนักเรียนได้  156,216 ที่นั่ง จาก 88 สถาบัน  ส าหรับนักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกแอดมิชชั่นกลาง ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/วิชา จ านวน 6 ราย ได้แก่ 
   1. นายชยานันต์  ค าหอม    ได้ร้อยละ 91.89  สอบได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   2. นางสาวชนนิกานต์  แซ่ลี้ ได้ร้อยละ 89.32  สอบได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   3. นางสาวพิชยา  โอภาสเสถียร ได้ร้อยละ 87.35  สอบได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    4. นายณัฐชนน  ล าจวน  ได้ร้อยละ 85.83  สอบได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   5. นางสาวสุภิดา  อ้ึงอร่าม ได้ร้อยละ 85.63  สอบได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   6. นายภาสชัย  แก้วสนธิ  ได้ร้อยละ 84.67  สอบได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  3.  เรื่อง “IDEA MAN” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, June 6, 2016 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง“IDEA 
MAN” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, June 6, 2016  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมี
เนื้อหาที่กล่าวถึง Fredrik Haren นักเขียนยอดนิยม เป็นแชมป์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ผู้บริหารยุคใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คาดไม่ถึงในอีก 10 ปี
ข้างหน้า การสร้างสินค้าท่ีมนุษย์ต้องการ ทัศนคติที่ดีในการท างาน และการพัฒนาตัวเอง อุตสาหกรรมการเงิน
การลงทุน เป็นต้น  

  4.  เรื่อง “เกาะสุกร จังหวัดตรัง” 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง“เกาะ
สุกร จังหวัดตรัง” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งกล่าวถึง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ของ มทร .
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้เข้าพบปะพูดคุย และร่วมแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นด้านการบริหารจัดการ การเลี้ยงกระบือบนเกาะสุกร จังหวัดตรัง เพ่ือการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า เกาะสุกร เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตัว
เกาะห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพเกาะประกอบด้วยภูเขา สวนยางพารา ป่าโกงกาง นาข้าว และ
ทะเล ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง ท าสวนยางและเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะสุกร
นับถือศาสนาอิสลาม และบนเกาะมีกิจกรรมดีๆ ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน นอกจากจะ
ชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลและท้องนาเขียวขจี ยังสามารถเที่ยวชมฝูงนกเป็ดน้ า นกกระยาง โดยเฉพาะฝูง
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ควาย ซึ่งมีมากกว่า 300 ตัว ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจ สามารถเดินทางโดยใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลม
ตะเสะ ประมาณ 30 นาที และบนเกาะยังมีที่พักส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวด้วย 

  5.  เรื่อง “อีกมุมหนึ่งของ มูฮัมหมัด อาลี” จาก  VOA, June 13, 2016 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดม้อบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอวีดีโอ เรื่อง“อีก
มุมหนึ่งของ มูฮัมหมัด อาลี” จาก  VOA, June 13, 2016  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับชม ซึ่งมีเนื้อหา
ที่กล่าวถึงการจากไปของ มูฮัมหมัด อาลี นักชกระดับต านาน ผู้สามารถครองแชมป์ถึง 3 สมัย และนักชกผู้
ยิ่งใหญ่รายนี้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลง และสร้างภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่อง แต่ภาพยนตร์เรื่องที่
ได้รับการจดจ ามากที่สุดคือเรื่อง I Am Ali  ผลงานของผู้ก ากับ Clare Lewis ที่เรียงร้อยเรื่องราวในเทปเสียง
ที่มูฮัมหมัด อาลี ได้บันทึกการสนทนากับครอบครัวและเพ่ือนสนิท สามารถเผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งของนักชก
ระดับต านานที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในฐานะพ่อที่แสนดีและอบอุ่นของลูก 

  6.  เรื่อง “Apple เตรียมเพิ่มศักยภาพของ Siri” จาก  VOA, June 13, 2016 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอเรื่อง “Apple 
เตรียมเพ่ิมศักยภาพของ Siri” จาก  VOA, June 13, 2016  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหา
ที่กล่าวถึง Apple บริษัทใหญ่ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  ได้เตรียมประกาศ
การเพ่ิมศักยภาพของ Apple  โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพ่ือต้องการเสนอ
บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

  7.  เรื่อง “นักวิจัยเผยอุปกรณ์ใหม่ใช้เก็บรักษาอวัยวะบริจาคไว้ในสภาพดีนานกว่าเดิม”จาก  VOA, 
June 17, 2016 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดม้อบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง “นักวิจัย
เผยอุปกรณ์ใหม่ใช้เก็บรักษาอวัยวะบริจาคไว้ในสภาพดีนานกว่าเดิม”จาก  VOA, June 17, 2016  ให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่พัฒนาโดยทีมแพทย์สหรัฐอเมริกา  ซึ่ง
ได้ผลดี ต่อการรักษาสภาพของอวัยวะบริจาคในระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โดยทีมแพทย์ที่สถาบัน 
McGowan Institute for Regenerative Medicine กล่าวว่า มีการคิดค้นอุปกรณ์และน้ ายา เพื่อใช้ในการเก็บ
รักษาอวัยวะบริจาคกันมาก่อนหน้านี้หลายประเภท แต่น้อยมาก ที่เน้นการรักษาอุณหภูมิในหลายๆ ระดับ  
เพ่ือให้เหมาะกับประเภทของอวัยวะบริจาค โดยอุปกรณ์พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ช่วยยืดอายุของอวัยวะ
บริจาคให้นานขึ้น และได้เริ่มท าการทดลองในสัตว์ ในขณะนี้ ทีมนักวิจัยก าลังรอการอนุมัติจากส านักงานอาหาร
และยา แห่งสหรัฐอเมริกา เพ่ือเริ่มการทดลองอุปกรณ์ตัวใหม่นี้ในคนต่อไป 

  8.  เรื่อง “ห้องท างานแบบแบ่งปัน" แนวคิดธุรกิจใหม่กับการท างานในพ้ืนที่เดียวกับบริษัทอ่ืน” จาก  
VOA, June 17, 2016 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง “ห้อง
ท างานแบบแบ่งปัน" แนวคิดธุรกิจใหม่กับการท างานในพ้ืนที่เดียวกับบริษัทอ่ืน” จาก  VOA, June 17, 2016
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นจุดก าเนิดของ
ห้องท างานแบบแบ่งปัน โดยเริ่มที่เมืองซานฟราน ซิสโก ในปี ค.ศ. 2005  และหลังจากนั้นไม่นานก็แพร่กระจายไปทั่ว
อเมริกาและทั่วโลก  โดยการเริ่มปรับเปลี่ยนสถานที่ท างานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน เพ่ือค้นหาว่าการท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบใหม่ๆ ผลจะเป็นอย่างไร โดยสิ่งที่เราเรียกว่าห้องท างานแบบแบ่งปัน หรือ co – working – 
spac เริ่มมีคนใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนต่างก็ให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมการท างาน ที่แบ่งปันทั้งสถานที่ 
การบริการ กิจกรรม  และเทคโนโลยี 
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  9.  วีดีโอเรื่อง “ ลิงกับเสือ”  
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดม้อบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอ เรื่อง “ ลิงกับ
เสือ” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับชม ซึ่งเนื้อหาในวีดีโอเป็นเรื่องราวของเสือที่พยายามจะขึ้นไปกินลิง
ตัวหนึ่งบนต้นไม้ โดยลืมไปว่าตัวเองเป็นเสือ จะปีนต้นไม้ได้อย่างไร จนสุดท้ายก็ต้องตกต้นไม้ ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อคิดจากวีดีโอเรื่องนี้ว่า “SURVIVAL OF ADAPTATION” ผู้ที่จะสามารถอยู่รอดได้ จะต้อง
รู้จักการปรับตัว ถึงแม้จะอ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่า ดังเช่น กรณีลิง ที่ยังรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดจากเสือได ้  
  10. เรื่อง “วัณโรคในช้าง” 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยพบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ หรือ วัณโรคช้าง มากขึ้น โดยเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับวัณโรคที่เกิดขึ้นกับคน และสามารถติด
จากคนสู่ช้างและจากช้างสู่คนและช้างกับช้างได้ โดยที่ผ่านมาพบว่า มีช้างตายจากโรคนี้ โดยเฉพาะปางช้าง
ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่ง ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี เชียงใหม่ สุรินทร์ ภูเก็ต ที่มีการเลี้ยงช้าง
อย่างมากมาย ซึ่งวัณโรคช้างนั้น การรักษาค่อนข้างจะยุ่งยากและมีราคาแพง รวมไปถึงมีความเสี่ยงสูงกว่าจะ
วินิจฉัยได้ว่าช้างเป็นโรคดังกล่าว รวมไปถึงยังเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย ฉะนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับช้าง 
ควรจะเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากช้างและประเทศไทยเองควรให้ความสนใจในเรื่องการจัดการสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
ช้าง ควรจะมีกฎหมายในเรื่องการดูแลช้างให้เหมาะสมขึ้น โดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ในขณะนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ได้มีการศึกษาสถานภาพการเกิดวัณโรคในช้างทางภาคใต้อยู่ 
ซึ่งคาดว่าเมื่อได้ข้อมูล จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องช้างของภาคใต้ได้ 

  ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งเรื่องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือทราบ     

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2559 

  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559   
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2559  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 - ไม่มี  -  

 

 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 7 / 2559 

 
 

หน้าที่ 10/10 
 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


