
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่6/2562  

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสรพงษ์ ชั้น 3 เฟส 2 โรงแรมคริสตัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี                       (ประธาน) 
2.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                          
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา             
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
15.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
16.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
17.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
18.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
22.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
25.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
26.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
28.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
29.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
30.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
31.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
32.  นางวศินี  จิตภูษา ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
33.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
34.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 2/14 
 

 

35.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
37.  อาจารย์สมภพ  ประดิษฐ์สาร ประธานศูนย์นันทนาการ มทร.ศรีวิชัย 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                     
2.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                          
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
9.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
10.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
11.  นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
12.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นางสาววรรธนพร ชีววฒุิพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 3/14 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
  1.1.1 โครงการสร้างหอพระประธานราชมงคลศรีวิชัยเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และองค์
พระประธาน 
  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และ
เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชด าริ
พระราโชวาทและพระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว โดยด าเนินการออกแบบการสร้าง
หอพระ และพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย เพ่ือให้เป็นสถานที่กราบไว้บูชาและเป็นเอกลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยที่
มีคุณค่า ซึ่งจะด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา โดยใช้
งบประมาณในการด าเนินงาน 20 ล้านบาท จากการสมทบทุนการกุศล  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  1.1.2 ประชาสัมพันธ์คู่มืออัตลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Brand 
identity)  
  คู่มืออัตลักษณ์องค์กร (Brand identity) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการน าตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัย (Logo , Emblem) และตัวอักษรสัญลักษณ์ (Letter Mark) ไปใช้งานให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จะท าให้สาธารณชนรับรู้และสัมผัสได้ถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุด
นิ่ง น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรแห่งนี้ และเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันก่อนน า
ตราสัญญาลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยและตัวอักษรสัญลักษณ์ไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจโดยละเอียด  
  
  ที่ประชุมรับทราบ  
   

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1 ก าหนดการเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมสรุป
ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 
สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่าน
มานั้น คณะส่วนล่วงหน้ากรมราชองค์รักษ์ ได้แจ้งก าหนดการเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 
13.30 น.เป็นต้นไป  
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 4/14 
 

 

  เพ่ือให้การเตรียมการรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 โดยจะมีการประชุมเตรียมงานและ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ให้ทุกฝ่ายเน้นย้ าเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ 
  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
  
 1.2.2 ขอเพิ่มเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน 1 เรื่อง วาระที่ 4.11 รายงานผลการด าเนินการใช้งาน
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX 
  เลขานุการที่ประชุมฯ (นายเฉลิม  ศิริรักษ์) แจ้งต่อที่ประชุมขอเพ่ิมเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน 
1 เรื่อง วาระที่ 4.11 รายงานผลการด าเนินการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX 
โดยม ีอาจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ เป็นผู้ชี้แจง 
   
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2562 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. 
ณ ห้ องประชุ มศรี วิ ชั ย  ชั้ น  2  อาคารส านั กงานอธิ การบดี  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล  
ศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จ านวน 13 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่ม
ระเบียบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมโดย
ไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 

 ที่ประชุม รับทราบ  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 5/14 
 

 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการจ าเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขอ
อนุมัติเพ่ิมเติม แล้วนั้น  

ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ข้อมูลจาก
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
 กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการด าเนิน

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) และให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในประเด็นต่อไปนี้  

1. มาตรการ/วิธีการ ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
-  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 –  
30 มิถุนายน 2562) หากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ยังไม่ด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ 
จะด าเนินการดังนี้  

  1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม ระงับการด าเนินโครงการ 
2. มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ” 
นานกว่า 3 เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ผลิตต าราเรียน โครงการศูนย์ภาษา) 
  1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม ระงับการด าเนินโครงการ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมทรัพยากรดิจิทัลของมหาวิทยาลัย E- Library@Srivijaya 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ.2561 – 2580) และมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นหน่วยงานที่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศน์ ( Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบใหม่ มาตรการที่ 5.1 สร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) แผนงานที่ 5.1.2 สนับสนุนสื่อการ
เรียนรู้ดิจิทัล เช่น  e-Library , e-Book , e-Journal ฯลฯ อันมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 6/14 
 

 

เพ่ือพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม ซึ่งการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลนั้น ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาทรัพยากรดิจิทัลเพ่ือบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แต่การใช้งานทรัพยากรดิจิทัลมีหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบมีความซับซ้อนใน
การใช้งาน ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงได้มีการพัฒนาระบบ e-Library ขึ้นตามค าแนะน าของ ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีระบบที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริหารทรัพยากรดิจิทัล 
เช่น งานวิจัย ทรัพยากรดิจิทัล สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย และทรัพยากรดิจิทัลที่ให้บริการฟรีจากแหล่ง
ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึงและ
สืบค้นทรัพยากรดิจิทัลได้จากแหล่งเดียว 
  ขณะนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ e-Library Srivijaya ในระยะ
ที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://elib.rmutsv.ac.th  จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารเพ่ือทราบ  
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
4.4 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังต่อไปนี้  
  1. ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประธานกรรมการ 
  2. รศ.ทัศนีย์  ประธาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   กรรมการ 
  3. ผศ.อนุสรณ์  จิตมนัส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการ 
  4. ผศ.สุพยอม  นาจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 
  5. ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   กรรมการและเลขานุการ
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบก าหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
   
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.5 การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT) ครั้งที่ 21 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีนโยบายเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานิสิตนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้น า และส่งเสริมทางด้านวิชาการนิสิตนักศึกษาให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคของโลกที่ไร้พรมแดน ในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาได้
ก าหนดจัดรูปแบบในลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา จะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์ในทางด้านวัฒนธรรมของตนเองให้เพ่ือนต่างชาติได้เข้าใจและสามารถสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้วิถีชีวิตท่ามกลางความหลากหลายของคนในภูมิภาคนี้ให้มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของเพ่ือน



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 7/14 
 

 

บ้านและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยก าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและการสัมมนาวิชาการของผู้น านิสิตนักศึกษา ภายใต้ชื่อว่า “โครงการ IMT-GT VARSITY  
CARNIVAL”  
  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
  1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
  3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา จ านวน 4 ชนิดกีฬา ดังนี้ 
   3.1 กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 
   3.2 กีฬาแบดมินตัน 
   3.3 กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
   3.4 ฟันรัน 
  ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าหนังสือขออนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งขอเวลาเรียนและขอเวลาสอบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไปยัง
คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
4.6 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5  
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่  5 ระหว่างวันที่  30 – 31 มกราคม 2563 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นเวทีกลางระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีรายการแข่งขันทักษะ ได้แก่ 
  1. ทักษะส่วนกลาง 
  2. ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
  3. ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
  4. ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  5. ทักษะสาขาวิชาประมง 
  6. ทักษะสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
  7. ทักษะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
  ในการนี้ จึงเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 8/14 
 

 

4.7 รายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ตามที่กระทรวงแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่องตลอดมารวม 27 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดด าเนินการจัดการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคขึ้น เพ่ือคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือ
ท างานอยู่ในสถานประกอบกิจการ เป็นผู้แทนภาคเข้าชิงชัยในการแข่งขันระดับชาติ ในปี 2563 
 
  สาขาที่จัดการแข่งขัน 
  การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562                                       
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สงขลา มีการจัดการแข่งขัน จ านวน 25 สาขา ดังนี้ 
   

  - กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร (Construction and Building 
Technology) 
  (1) ปูกระเบื้อง (Wall and Floor Tiling) 
  (2) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations) 
  (3) ก่ออิฐ (Bricklaying) 
  (4) ไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking) 
  (5) ต่อประกอบมุมไม้ (Joinery) 
  (6) เทคโนโลยีระบบท าความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning) 
 

  - กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion) 
  (7) จัดดอกไม้ (Floristry) 
  (8) แฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) 
  (9) กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology) 
 

  - กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology) 
  (10) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software Solutions for Business) 
  (11) เว็บดีไซน์ (Web Design and Development) 
   

  - กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing and Engineering 
Technology) 
  (12) เเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) (ประเภททีม) 
  (13) เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering CAD) 
  (14) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CNC Turning) 
  (15) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling) 
  (16) เทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding) 
  (17) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 
  (18) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) (ประเภททีม)  
  (19) มาตรวิทยาด้านมิติ (Metrology) (ประเภททีม) 
  (20) ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation) (ประเภททีม) 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 9/14 
 

 
 

  - กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม (Social and Personal Services) 
  (21) แต่งผม (Hairdressing) 
  (22) ประกอบอาหาร (Cooking) 
  (23) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) 
   

  - กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics) 
  (24) เทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology) 
  (25) สีรถยนต์ (Car Painting) 
  ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงขอรายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ดังนี้ 
  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                 
ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการดังกล่าว 
ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่  28 ระดับภาค  สาขาเเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
(ประเภททีม) ประกอบด้วย นายกษิดิศ  วุ่นบุญชู และ นางสาวสุดารัตน์  แก้วมี   ควบคุมทีมโดยอาจารย์อรุณ  
สุขแก้ว ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว จะได้เป็นตัวแทนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12  สงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติ  เพ่ือค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอาเซียน และ
นานาชาติต่อไป 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.8 รายงานผลการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค  
 ภาคใต้ ประจ าปี 2562  
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 

ด้วยบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับแต่งตั้งจาก World Robot Olympiad 
Association Ltd. (องค์กรจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ก่อตั้ง ณ ประเทศสิงคโปร์) ให้เป็น
ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฟ้นหาตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 ซึ่งก าหนดให้จัดขึ้น ณ ประเทศ
ฮังการี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 และการจัดการแข่งขันโครงการดังกล่าวยังช่วยเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้คิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม       
การก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ในประเทศไทยจะมีการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และการแข่งขันรองชิงชนะเลิศประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 5 รอบ จะมีจ านวนทีมเข้าร่วม
การแข่งขันท้ังสิ้นกว่า 900 ทีม หรือมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 3,600 คน ซึ่งมีก าหนดการแข่งขัน ดังนี้ 

1. ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล      
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

3. ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ส านักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 
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4. ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

5. รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย รอก าหนดวันที่แน่นอน 
ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี จ านวน 70 คน  ได้ร่วมด าเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันซึง่แบ่งประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภททั่วไป รวมทั้งสิ้น 3 รุ่น  ดังต่อไปนี้ 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  มีจ านวนทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 23 ทีม 
2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีจ านวนทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 ทีม 
3. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีจ านวนทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 33 ทีม  
ส าหรับการแข่งขันในระดับภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 4 ภูมิภาค ของประเทศไทย เพ่ือคัดเลือกทีม

ชนะเลิศเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2019 ระดับนานาชาติ                
ที่เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
4.9 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นครอาหารปลอดภัย 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) นครอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช          
โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช , ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช, บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี นครศรีธรรมราช จ ากัด , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช, บริษัทเซ็นทรัลฟู้ด รีเทล 
จ ากัด, บริษัทสุขใจ ออร์แกนิกวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด และธนาคารอาหาร โดย MOU ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเชื่อมโยงตลาดไม้ผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อาหาร
ปลอดภัย 
             การท า MOU ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดกิจกรรมในการเชื่อมโยงการตลาดไม้ผลระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสถานประกอบการ ศูนย์การค้าชั้นน าของประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการขยาย  ผลความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัย สร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน เชื่อมโยงผลผลิตสู่การตลาดโดยตรง และเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
พ้ืนที่การผลิต การจัดการผลผลิต การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การบริโภค และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความมั่นคงด้าน
การตลาด และมีพ้ืนที่วางจ าหน่ายในสถานประกอบการและศูนย์การค้าชั้นน าดังกล่าว 
 จากการท า MOU ดังกล่าว ได้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาทีค่ณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดข้ึนแล้วจ านวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร และ ผศ.จรูญ บุญน า 
ได้รับเชิญจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการแปรรูปมังคุดระดับชุมชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ า ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 11/14 
 

 

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562  เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ในครั้งที่ 1 ที่มีผู้ให้ความสนใจการฝึกปฏิบัติแปรรูปผลผลิตจากมังคุด  ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรจึง
ได้จัดอบรมให้กับเกษตรกรเพ่ือการฝึกปฏิบัติแปรรูปมังคุด เช่น การท าน้ ามังคุดพร้อมดื่ม เจลลี่มังคุด การท า
มังคุดแผ่น ไวน์มังคุด น้ าพริกมังคุด ซอสหวานจากมังคุด ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ  

 ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 การเข้าร่วมออกบู้ทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
คณะฯ ที่หลาดหน้าพระธาตุ ตามค าเชิญของสมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราชที่ได้จัดงานมหกรรม
ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ตอน มหานครอาหารปลอดภัย  
 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 1. การร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จ ากัด ผู้บริหาร ท็อปส์มาร์เก็ต (Tops Market)       
ในการน านักศึกษาออกไปสาธิตการท าเมนูอาหารพ้ืนถิ่น และการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
โดยนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือเป็นส่งเสริมการฝึกประสบการณ์และการหารายได้ให้กับนักศึกษา ตามกิจกรรม
ต่างๆ ที่บริษัทจะจัดขึ้นในอนาคต  
 2. การร่วมมือพัฒนาแผนงานวิจัยโกโก้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกับบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
4.10 รายงานผลการจัดโครงการหลาดแสงดาว และ โครงการตามรอยศรีวิชัย  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบ พันธกิจที่ 4 ด้าน
การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ส านักศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับ ๕ คณะ ในพ้ืนที่สงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ จึงได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีโครงการ 
Quick Win Project ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกัน 2 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการหลาดแสงดาว  
  เพ่ือตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากทั้ง ๕ คณะ ในพ้ืนที่สงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมด าเนินกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี โดย
สามารถแสดงกิจกรรมต่างๆที่ทุกคณะ/วิทยาลัย  

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการได้ดังนี้ 
๑. มีวิสาหกิจอย่างน้อย ๒ วิสาหกิจ ได้รับผลประโยชน์ คือ 

๑.๑ ชุมชนเก้าห้อง ถนนนางงาม 

๑.๒ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (โรงสีแดง) ถนนนครนอก 

๒. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ แหล่งชุมชนได้พบปัญหา อุปสรรค ค าชื่นชมจาก
ชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยว 

๓. แม่ค้าที่ค้าขายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ได้ร่วมกิจกรรมขายของ ได้รับรายได้เกิน 50 % (วันจัดงาน) 
๔. จากการก าหนดพื้นที่โครงการ Quick Win Project ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ทุกคณะ

ด าเนินงานร่วมกันนั้น ท าให้ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพ้ืนที่ปักหมุดในการท างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ที่สามารถต่อยอดกิจกรรมไปได้หลายมิติ และเป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ที่สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 12/14 
 

 

๕. เป็นพ้ืนที่ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในระดับสูง 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่หน่วยงานระดับประเทศ ระดับจังหวัด และภาคเอกชนให้ความสนใจ 

2. โครงการตามรอยศรีวิชัย 
  โครงการตามรอยศรีวิชัย เป็นโครงการที่ต้องการน าเสนอความเป็นอาณาจักรศรีวิชัย ให้กับ
บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย ให้รู้ถึงความเป็นมา ความส าคัญ และความเกี่ยวข้องกับ มทร.ศรีวิชัย 
โดยได้รับเกียรติวิทยากรโดย อาจารย์เขมชาติ เทพไชย อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร และผู้อ านวยการหอศิลป์
ร่วมสมัย (เทียบเท่าอธิบดี) ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
  ๑. ภาพรวมโดยทั่วไปของอาณาจักรศรีวิชัย 
  ๒. หลักฐานเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้อง 
  ๓. เส้นทางการค้า สินค้าท่ีท าให้เกิดความม่ังคั่ง 
  ๔. ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัย 
  ๕. ความหมายของรูปปั้นอวโลกิเตศวร มทร.ศรีวิชัย ที่น าเอามาเป็น ๑ ใน สัญลักษณ์แทน
ลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.ศรีวิชัย 
  จากการด าเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมของแต่ละพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,197 คน ดังนี้  

๑. พ้ืนทีส่งขลาและวิทยาลัยรัตภูมิ ก าหนดผูเ้ข้าร่วมจ านวน ๓๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริงจ านวน ๖๑๕ คน 
๒. พ้ืนที่ตรัง ก าหนดผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริงจ านวน ๒๑๙ คน 
๓. พ้ืนที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่และทุ่งใหญ่ ก าหนดผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง

จ านวน ๑๕๑ คน 
๔. พ้ืนที่ นครศรีธรรมราช ขนอม ก าหนดผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริงจ านวน ๒๑๒ คน 

 
  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการได้ดังนี้ 
  ๑. เป็นการเริ่มต้นการท าความเข้าใจ ให้ความรู้ เรื่องอาณาจักรศรีวิชัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
มทร.ศรีวิชัย 
  ๒. ได้กรอบเนื้อหาน ามาต่อยอดเปน็ระบบจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้เครือข่ายหน่วยงานที่ผ่านการ
แนะน าจากวิทยากร 
  ๓. จากกการจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมมากกว่าจ านวนที่ก าหนดซึ่งเห็นได้ว่ามีผู้สนใจมาก จะต้องมี
การเสริมเนื้อหาหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการตามรอยศรีวิชัยให้ต่อเนื่องและต่อยอดในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
 
  ที่ประชุมรับทราบ        
 
4.11 รายงานผลการด าเนินการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX  
 ผู้ชี้แจง  อาจารย์วรรธนพร ชวีวุฒิพงศ์    
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการน าโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง (SPEEXX) มาใช้งานเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน นักศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ล าดับที่ 11. ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ล าดับที่ 20. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของคะแนนสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ  ล าดับที่ 75. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นั้น  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 13/14 
 

 

 และในคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 
2561 มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาด้วย
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX โดยตั้งค่าเป้าหมายให้บุคลการสายวิชาการ เริ่มต้นที่
หลักสูตร B 1.1  และบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มต้นที่หลักสูตร A1    
 ในการนี้จึงขอรายงานผลการด าเนินการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
SPEEXX เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 
 ที่ประชุมรับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  พิจารณาการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อน้อมร าลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 ความเป็นมา 

ตามประกาศส านักพระราชวัง เรื่องพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เลขาธิการ
พระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปีนั้น 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ..... เป็นต้นมา และในวันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นวันถึงแก่อสัญกรรม    ครบ 
100 วัน นั้น ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีมติที่ประชุมให้มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมท าบุญ
เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ในวันที่ 3 กันยายน 2562 
 

  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อน้อมร าลึกถึงคุณูปการของ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 3 กันยายน 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 เรื่อง การพิจารณาทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านัก
งบประมาณได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามบัญชีถือจ่าย และรายการการเงินสวัสดิการที่จ าเป็น ดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทน จัดสรรตามบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2. เงินเลื่อนค่าตอบแทน จัดสรร 4% ต่อปี (จากเดิม 6% ต่อปี) 
  3. เงินประจ าต าแหน่งวิชาการจัดสรร จ านวน 1 เท่า 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2562 

 
 

หน้าที่ 14/14 
 

 

  4. เงินสวัสดิการอื่น ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีในปัจจุบัน จัดสรรตามจ่ายจริง 
  5. เงินสวัสดิการอ่ืน กรณีมหาวิทยาลัยจัดสรรเพ่ิมจากปัจจุบัน จัดสรรตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการพิจารณาทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ในวันที่ 29 สิงหาคม 
2562  จึงขอให้ทุกหน่วยงานชะลอการปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย จนกว่าจะมีหนังสือแจ้ง
ไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง  
   
  ที่ประชุมรับทราบ  
  
6.2  ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
6.3 แจ้งงดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562 ประจ าเดือนกันยายน 2562  
  เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน และฝึกซ้อมการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต  ส านักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งงดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าเดือนกันยายน 2562 และจะด าเนินการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม 2562 ส่วนจะเป็นวันและ
เวลาใดนั้นจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง  
 
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


