รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

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

ผู้มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี
นางถนอมศรี เจนวิถีสุข
รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจโิ ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคัญ รัตนบุรี
รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
นางนุชลี ทิพย์มณฑา
นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
นางสุภาพร ไชยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ
นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายสุชาติ อินกล่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
นายปรีดา เกิดสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
นางสาววีรวรรณ อาภา

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายเจริญชัย ฮวดอุปัต
นางดรุณี ลีนิน
นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
นายมงคล ลีนิน
นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
นางพรกนก อินทศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักนิติการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
แทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดารงค์ โลหะลักษณาเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
นางนุจรี โปฏกรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
3. นายเฉลิมพล นกน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่อง แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
- รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล และ ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ ได้ รับรางวัล Bronze medal และ
รางวัล Spicail Award on Stage จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศ
โปแลนด์ เข้าร่วมประกวดและจัดกิจกรรมนิทรรศการ งาน “Seoul International Invention Show 2016”
(SIIF 2016) ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559 ชื่อผลงาน ฝาผนังรักษ์โลกจากวัสดุผสมขี้เลื่อย/
ยางพารา/ไม้ไผ่สาน
- นายวรพงค์ บุญช่วยแทน ได้รับรางวัล Silver Medal เข้าร่วมประกวดและจัดกิจกรรม
นิทรรศการ งาน “Seoul International Invention Show 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 1 – 4
ธันวาคม 2559 ชื่อผลงาน เครื่องใช้สานักงานจากเส้นใยตาลโตนด
- ดร.ชาตรี หอมเขียว ได้รับรางวัล Silver medal และ รางวัล Special award จาก Taiwan
Invention Association ประเทศไต้หวัน เข้าร่ว มประกวดและจัดกิจกรรมนิทรรศการ งาน “Seoul
International Invention Show 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559 ชื่อ
ผลงาน กล่องบรรจุอาหารจากแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก
- ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต ได้รับรางวัล Bronze เข้าร่วมประกวดและจัดกิจกรรมนิทรรศการ งาน
“Seoul International Invention Show 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559
ชื่อผลงาน ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอาทิตย์ร่วมไอระเหยเอทานอล
- ผศ.อังคณา ใสเกื้อ ได้รับรางวัล The Top of Agriculture และ รางวัลเหรียญทอง Gold
medal for the invention เข้าร่วมประกวดและจัดกิจกรรมนิทรรศการ งาน “2016 Kaosiung
International Invention and Design Expo” (KIDE 2016) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 9 –
11 ธันวาคม 2559 ชื่อผลงานชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก
- ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร ได้รับรางวัลนานาชาติ “BEST PRESENTATION AWARD” เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ “GEOTEC HANOI 2016” The 3rd International Conference on Geotechnics for
Sustainable Infrastructure เมื่อวันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2559 ชื่อผลงาน Development of
Cornstalk-Derived PVD and Its Performance from a Laboratory Test”
1.1.2 เรื่อง โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ภายใต้โครงการ
Agenda-based Startup ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมาย ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์สิริ ได้จัดทา
โครงการของบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนามาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น
และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจากกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ านวนทั้ ง สิ้ น
6,321500 บาท และมีกิจกรรมดาเนินการดังนี้
1. กิจ กรรมการเรี ย นการสอนและกิจ กรรมเสริ มหลั กสู ต รด้า นความเป็ นผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurship Education)
2. กิจกรรมปรับปรุงและเตรียมพร้อมพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovating space)
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1.1.3 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ ผู้อานวยการวิทยาลัยรัต
ภูมิ และขอแนะนาผู้บริหารท่านใหม่ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จานวน 2 ท่าน
1. นางสุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2. นายภานุมาศ สุยบางดา ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2560
กาหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี พ.ศ.2560
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
งดการประชุม เดือนมกราคม
6/2560 ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
1/2560 พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 7/2560 ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม
2560
2/2560 ศุกร์ที่ 24 มีนาคม
2560
งดการประชุม เดือนกันยายน
3/2560 ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 8/2560 ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม
2560
4/2560 ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 9/2560 ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
5/2560 ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 10/2560 ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
2560
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ – จ่ายเงิน
ค่าสมัครสอบ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็น
ด้วยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็ นสมควรให้ มีประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการจัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ – จ่ายเงินค่าสมัครสอบ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ
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อาศัยอานาจระเบียบตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ มอบส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น แก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม
ข้อความในร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่ อง การรับ – จ่ายเงินค่าสมัครสอบใน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยในคราวประชุมครั้งที่
11/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ ไ ด้ ท าความตกลงกั บ ส านั กงบประมาณ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
จึ ง เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่ 4.2 – 4.5
มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้อง หากหน่วยของท่านผ่านการทาสัญญาเรียบร้อยแล้วให้
เร่งดาเนินการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กาหนด
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4.3 รายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกลาง)
ประจาปี พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี ชั ย ได้ รั บ จั ด สรรงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์
และสิ่ ง ก่อ สร้ าง ตามมาตรการกระตุ้น การลงทุ นขนาดเล็ กของรัฐ บาล (งบกลาง) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน ๔๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๔๙๕,๘๐๐ บาท เพื่อให้การกากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย
การใช้ จ่ า ยงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกาหนด นั้น
ในการนี้ ก องนโยบายและแผน ได้ จั ด ท ารายงานผลความก้ า วหน้ า ใ นการด าเนิ น งาน
หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
(งบกลาง) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่ 4.2 – 4.5
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค.59)
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับดาเนินโครงการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ แก่หน่ วยงานต่างๆ และได้จัดทาแผนปฏิ บัติงานประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกองนโยบายและแผนได้
บันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปีแล้วนั้น
ทั้งนี้ จ ากคราวประชุมผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ยฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติมาตรการ/วิธีการ สาหรับการดาเนิ นงานโครงการ และปฏิทินกากับ
ติดตามการรายงานผลการดาเนิ นโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบายและแผน
ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 31 ธันวาคม 2559) ข้อมูลจาก
ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕60 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ นสมควรเสนอต่ อผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่ อโปรดทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 31 ธันวาคม
2559) และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็น
ต่อไปนี้
1. มาตรการ/ วิธีการ สาหรับโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน ข้อ 1.1 โครงการที่มีกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2559– 1 ธันวาคม ๒๕๕9) หากภายในวันที่ ๓1
มกราคม 2560 ยังไม่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยฯจะดาเนินการดังนี้
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1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ แลงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
2. มาตรการ/ วิธีการ ดาเนินการโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนิน โครงการ”
นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตตาราเรียน
โครงการศูนย์ภาษา)
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การนาเสนอข้อมูลโครงสร้ างองค์กร เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย จั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ประชาสั มพั น ธ์ และเผยแพร่ ผ่ านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ กั นอย่ างแพร่ ห ลาย ซึ่ งโครงสร้ างองค์ ก ร
ทั้งโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และโครงสร้างการบริหารองค์กร เป็นข้อมูลสาคัญที่ทุกหน่วยงานมักจะนาเสนอ
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นั้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความถู ก ต้ อ งในการน าเสนอข้ อ มู ล ประเภทโครงสร้ างองค์ กรในสื่ อประชาสั ม พั น ธ์
หรือการเผยแพร่ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทาผังโครงสร้างองค์กร เพื่อหน่วยงาน
สามารถน าไปถือปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน และได้น าเสนอมายังที่ประชุ มผู้ บริ หารเพื่ อโปรดทราบ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรดังนี้
๑. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. โครงสร้างการบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะ/วิทยาลัย
๔. โครงสร้างการบริหารในคณะ/วิทยาลัย
๕. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสานัก/สถาบัน/ศูนย์
๖. โครงสร้างการบริหารในสานัก/สถาบัน/ศูนย์
๗. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสานักงานวิทยาเขต
๘. โครงสร้างการบริหารในสานักงานวิทยาเขต
มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองนโยบายและแผน ปรับแก้ไขโครงสร้างตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม แล้วแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน
4.6 การลงนามความร่วมมือและเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya)
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ในปัจจุบันนี้ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่สาคัญของประเทศในการสร้างแรงงานอาชีวะ โดยมีสถานศึกษา
ภายใต้สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากว่า ๘๔ แห่ง ซึ่งสามารถผลิตแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรม
ได้จานวนมาก โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับภูมิภาคอื่นคือ สถาบันฯ หลาย
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แห่งขาดบุคลากรครูที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการของสถานประกอบการได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงพิจารณาแล้วว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ไม่วัดเพียงแค่ปริมาณ หากหัวใจสาคัญต้องวัดจากคุณภาพ
ด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ได้รับคัดเลือกให้ เป็นผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science:
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนาสะเต็มศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)
และยกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) ที่ตอบโจทย์ความต้องการกาลังคนในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ โครงการฯได้ดาเนินงานในส่วนของ TVET ที่มีความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางโครงการฯได้มีการทากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมอบหมายให้บุคลากรจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานของโครงการฯ ในวันเวลาต่างๆเรื่อยมา จึงได้มีการพิจารณาแล้วว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นผู้ประสานงานหลั กของศูนย์ TVET Hub ในภาคใต้
ดังกล่าว พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง
กัน (MOU)
ดังนั้นทาง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรวิชัยศรีวิชัย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด และสถาบันคีนันแห่ งเอเชีย ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์
พลังคิด เพื่ออนาคต จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” (TVET HUB) ประจาภาคใต้ โดยสร้าง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยการยกระดับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรในสถานประกอบการหรือหน่วยฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตครู ครูฝึกในองค์กร การพัฒนาครู
ประจาการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาและหน่วยฝึกอบรม
รวมไปถึ งกิ จ กรรมสร้ า งความตระหนั ก แก่ นั กเรีย น นั กศึ กษาและชุ มชนในด้า น วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาสายอาชีพทางด้านเทคนิค (STEM for TVET) เพื่อยกระดับ
การจัดการศึกษาภายในประเทศ โดยเฉพาะเทคนิควิชาชีพ อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างมหาวิท ยาลัย
โรงเรี ย น และภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการเป็ น ไปตามเป้ า หมายและมี
ประสิทธิภาพและผลที่ยั่งยืน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนการ
สอนทาง TVET โดยมุ่งเน้นการวิจัยด้านกระบวนการอบรมเกี่ยวกับ STEM for TVET เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้ างคู่มือครูและคู่มือผู้ เรีย น และน าไปเป็นแนวทางการเรียนการสอนจริงในโรงเรียนเครือข่าย และเป็น
ศูนย์กลางในการส่งเสริมการเรียนการสอนของ TVET โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
ทางด้าน TVET และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทาง TVET ด้วย STEM ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับ
สากล นามาพัฒ นาแนวทางการศึกษาเรียนรู้ให้ แก่โ รงเรียนและสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อเพิ่มจานวน
นักเรียนสายอาชีพป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคและในระดับประเทศ โดยTVET HUB Srivijaya จะมี
ความพร้อมทั้งด้านหลักสูตร อุปกรณ์ การเรียนการสอน รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
พร้อมในการผลิตนักเรียนสายวิชาชีพและบุคลากรในสายงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ในส่ ว นของภาคทฤษฎี ห รื อ สะเต็ ม มหาวิ ท ยาลั ย จะท างานร่ ว มกั บ สถาบั น คี นั น แห่ ง เอเซี ย
โดยสถาบันคีนันเป็นผู้ดาเนินการจัดหาหลักสูตร STEM สาหรับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล และนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน แล้วนามาพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มครูและอาจารย์ต้นแบบ โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เป็ น ผู้ ป ระสานงานในกิจ กรรมพัฒ นาครู ผู้ ส อนเน้ น ครู วิ ท ยาศาสตร์ ในระดั บ
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วิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และในส่วนของภาคเทคนิคเฉพาะ
ทาง หรือ TVET มหาวิทยาลัยจะทางานร่วมกับ องค์กรหลัก ที่ร่วมมือกับโครงการฯ อาทิ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หรือ องค์กรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในส่วนที่เป็นเทคนิคพื้นฐานที่สาคัญ อาทิ การ
บริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิค
หรือ ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส์เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ประสานการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น และการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคนี้ให้แก่กลุ่มครูในระดับวิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดพิธีการลงนาม
ความร่วมมือและเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) ดังเอกสารแนบมา
พร้อมวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานผลการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน “ล่าหัวใหม่....เราต้องการหัว
คุณ ปี 2” โครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สวก. สู่คนรุ่นใหม่
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
“ล่าหัวใหม่…เราต้องการหัวคุณ ” เป็นโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่
งานวิ จั ย สู่ ค นรุ่ น ใหม่ ” ที่ ส านั ก งานกองทุน สนับ สนุ น การวิจั ย (สกว.) เปิด โอกาสให้ นิ สิ ต นั กศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ใช้ “หัวคิด” ของคนรุ่นใหม่” ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ที่ เป็ น “คนรุ่ นใหม่ ” เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า งานวิ จั ย ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งไกลตั ว แต่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ง่ า ยและเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวันของเรา ซึ่งความรู้จากงานวิจัยเป็นพื้นฐานสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศดังคาขวัญ สกว. ที่ว่า
“สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ” ทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนเหล่านิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
ทั่วประเทศมาร่วมสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
รายละเอียดการแข่งขัน
- รอบเเรกนักศึกษาต้องเลือกผลงานวิจัย 1 เรื่องจาก 50 โครงการวิจัยของ สกว. ตามที่โครงการ
กาหนด เพื่อนามาใช้เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์สื่อจากนั้นเขียนเเนวคิดในการผลิตสื่อ Concept paper เพื่อ
ส่งให้คณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณาเข้ารอบ 2 ในรอบนี้ทั่วประเทศมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศส่งทีม
เข้าร่วมประกวดจานวน 58 ทีม
- รอบ 2 ประกาศผลนักศึกษาผ่านเข้ารอบ 26 จึงเดินทางไปนาเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการ
โดยนักศึกษาต้องมีโครงร่างสื่อทั้ง 3 ที่จะผลิตไปนาเสนอต่อคณะกรรมการด้วยเพื่อตัดสินเข้ารอบ 3 (12 ทีม
สุดท้ายเพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อเบื้องต้นทีมละ 15,000 บาท)
- นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย จึงต้องเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เเละรับทุนสนับสนุนการ
สร้างสรรค์สื่อ 15,000 บาท เพื่อกลับมาสร้างสรรค์สื่อตามเเนวคิดที่นาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนามา
นาเสนอเเละตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ
- รอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมจะต้องนาเสนอผลงานสร้างสรรค์สื่อทั้ง 3 สื่อ ต่อคณะกรรมการและ
ประกาศ ในวั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ผลการเเข่ ง ขั น ปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาจากสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ
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รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเเข่งขันครั้งนี้ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เเก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ
2 ได้เเก่ มหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้เเก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้เเก่
มหาวิทยาลัยรังสิต
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังรายชื่อ
นายธนาธิป เเดงมณี
นายศักดิทัต วัฒนาพันธุ์
นายศาสตราภัทร์ สุวรรณโรจน์
นางสาวปัทมา จาใบ
รายละเอียดสื่อที่นักศึกษาเลือกมาใช้เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อประกวดเเข่งขันในครั้งนี้
คือ ผลงานวิจัย เรื่อง การเสริมกาลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการพ่นวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใย
โดยนักศึกษาเลือกที่จะสร้างสรรค์สื่อภายใต้เเนวคิด "เปลี่ยนสิ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า" เเละผลิตเป็นชุดสื่อ
3 ประเภทตามกติกา ดังนี้ สื่อวีดิทัศน์ผลิตเป็น Infographic, สื่อสิ่งพิมพ์ผลิตเป็น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ,
เเละสื่อใหม่ผลิตเป็น Gifographic
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล
อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล
ข้อเสนอเพื่อทราบ
ในการนี้ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขออนุญาตรายงานผลการแข่งขันของ
นั กศึกษาสาขาวิช าเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน “ล่ าหั ว ใหม่เราต้องการหั ว คุณปี 2” โครงการประกวดการ
สร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สวก. สู่คนรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้
มติ ที่ ประชุ ม รั บทราบ ขอชื่ น ชมผลงานและความสามารถของนั กศึ กษา และขอบคุ ณที มงาน
ผู้สนับสนุน และอาจารย์ที่ให้คาปรึกษา จนทาให้นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดครั้งนี้
4.8 รายงานผลรางวัลจากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ความเป็นมา
ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กาหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร+2 สถาบัน ครั้งที่ 10 “การ
จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เอวัน
เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี ที่ผ่านมานั้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีทั้งผลงานของอาจารย์และผลงานของนักศึกษา จานวน 25 ผลงาน จากจานวนผลงาน
ทั้งหมด 105 ผลงาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ดังนี้
รางวัล
ประเภท
ผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
หน่วยงาน
รางวัลแนวปฏิบัติที่ อาจารย์ การสื่อสารขยายผลการผลิตข อลิสา เลี้ยงรื่นรมย คณะเทคโนโลยี
ดี
และ
าวไรในแปลงยางพารา เพื่ อ กัลยาณี ทองเลี่ยม
การจัดการ
(เหรียญทองแดง)
บุคลากร เสริมสร้างความเขมแข็งอยาง นาค
ยั่งยืน
สุขกมล รัตนสุภา
คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รางวัล
รางวัลชมเชย
การนาเสนอภาค
โปสเตอร์ดีเด่น

ประเภท
ผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
หน่วยงาน
อาจารย์และ ทักษะวิชาชีพเพื่อการพัฒนา นายอนุชิต วิเชียรชม คณะ
บุคลากร องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ :
วิทยาศาสตร์และ
สาขาเทคโนโลยียางและพอ
เทคโนโลยี
ลิ เ ม อ ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช
(ไสใหญ่)

รางวัล
รางวัลแนวปฏิบัติที่
ดี (เหรียญทอง)

ประเภท
นักศึกษา

ผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
การพัฒนาแมพิมพสบู
สุดารัตน พริกเล็ก
สมุนไพรจากยางพารา
อภิสิทธิ์ พันธพงศ
สาหรับกลุมเกษตรกรอาเภอ อนุชิต วิเชียรชม
นาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน
สาขาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รางวัล
รางวัลแนวปฏิบัติที่
ดี (ชมเชย)

ประเภท
นักศึกษา

ผลงาน
การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารธุรกิจโฮมสเตย

หน่วยงาน
สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ

ผู้ส่งผลงาน
จิตตรา จินกระวี
และคณะ

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2560 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลรางวัลจากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.9 แจ้งกาหนดการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านไอที
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ตามที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกาหนดจัดโครงการอบรมมาตรฐานทางไอที
สาหรับบุคลากร ครั้งที่ 2 ให้กับคณะ ในเดือน มีนาคม 2560 ซึ่งสานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการจัดวาง
ระบบการสอบมาตรฐานทางไอทีให้กับนักศึกษา เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละคณะ โดยมีการจัดทาปฏิทิน
การสอบของนักศึกษา
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ มอบส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานของโครงการอบรมมาตรฐานทางไอที เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11/2559
ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ผู้ บริ ห ารฯ ได้ จัด ท า รายงานการประชุ มผู้ บ ริ ห ารฯ ดัง กล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายเฉลิม ศิริรักษ์)
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

