รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสรพงษ์ ชั้น 3 เฟส 2 โรงแรมคริสตัล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
2. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
6. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์
9. อาจารย์สาราญ ขวัญยืน
10. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
15. นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
16. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
17. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
18. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
22. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
24. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
25. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
26. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
27. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
28. อาจารย์เฉลิม ศิริรักษ์
29. อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง
30. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
31. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
32. นางวศินี จิตภูษา
33. นางดาวดล จันทรประทิน
34. นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน

รักษาราชการแทน อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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35. นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
37. อาจารย์สมภพ ประดิษฐ์สาร

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ประธานศูนย์นันทนาการ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
2. อาจารย์จเร สุวรรณชาต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
8. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
9. นางดรุณี ลีนิน
10. นายมงคล ลีนิน
11. นางอุษา ศรีเจริญ
12. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักนิติการ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
3. นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
4. นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ฯ
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 โครงการสร้างหอพระประธานราชมงคลศรีวิชัยเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และองค์
พระประธาน
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และ
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดาริ
พระราโชวาทและพระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว โดยดาเนินการออกแบบการสร้าง
หอพระ และพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย เพื่อให้เป็นสถานที่กราบไว้บูชาและเป็นเอกลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยที่
มี คุ ณค่ า ซึ่ งจะด าเนิ นการก่ อสร้ างในพื้ นที่ ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย จ.สงขลา โดยใช้
งบประมาณในการดาเนินงาน 20 ล้านบาท จากการสมทบทุนการกุศล
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 ประชาสัมพันธ์คู่มืออัตลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Brand
identity)
คู่มืออัตลักษณ์องค์กร (Brand identity) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการนาตราสัญลักษณ์ประจา
มหาวิทยาลัย (Logo , Emblem) และตัวอักษรสัญลักษณ์ (Letter Mark) ไปใช้งานให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จะทาให้สาธารณชนรับรู้และสัมผัสได้ถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุด
นิ่ง นามาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรแห่งนี้ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันก่อนนา
ตราสัญญาลักษณ์ประจามหาวิท ยาลัยและตัวอักษรสัญลักษณ์ไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจโดยละเอียด
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องทีผ่ ู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 กาหนดการเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2561
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) รายงานต่อ ที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมสรุป
ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 16
สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่าน
มานั้น คณะส่วนล่วงหน้ากรมราชองค์รักษ์ ได้แจ้งกาหนดการเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา
13.30 น.เป็นต้นไป
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เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕61 โดยจะมีการประชุมเตรียมงานและ
รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ให้ทุกฝ่ายเน้นย้าเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 ขอเพิ่มเรื่องเสนอเพื่อทราบ จานวน 1 เรื่อง วาระที่ 4.11 รายงานผลการดาเนินการใช้งาน
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX
เลขานุการที่ประชุมฯ (นายเฉลิม ศิริรักษ์) แจ้งต่อที่ประชุมขอเพิ่มเรื่องเสนอเพื่อทราบ จานวน
1 เรื่อง วาระที่ 4.11 รายงานผลการดาเนินการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX
โดยมี อาจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ เป็นผู้ชี้แจง
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2562
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้ อ งประชุ ม ศรี วิ ชั ย ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บ ริ หารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ จานวน 13 หน้า ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่ม
ระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมโดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ตามที่ ได้ มีการประชุมผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ยในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
5/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยฯ ได้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
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4.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3
( 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 )
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการจาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขอ
อนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ข้อมูลจาก
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการดาเนิน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) และให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในประเด็นต่อไปนี้
1. มาตรการ/วิธีการ สาหรับโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
- โครงการที่ มี ก าหนดระยะเวลาด าเนิ นการตามแผน ไตรมาส 3 (1 ตุ ล าคม 2561 –
30 มิถุนายน 2562) หากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ยังไม่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยฯ
จะดาเนินการดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
2. มาตรการ/วิธีการ ดาเนินการโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ”
นานกว่า 3 เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ผลิตตาราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)
1) งบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมทรัพยากรดิจิทัลของมหาวิทยาลัย E- Library@Srivijaya
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เห็ นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ.2561 – 2580) และมหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานที่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศน์ ( Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แบบใหม่ มาตรการที่ 5.1 สร้างพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) แผนงานที่ 5.1.2 สนับสนุนสื่อการ
เรียนรู้ดิจิทัล เช่น e-Library , e-Book , e-Journal ฯลฯ อันมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
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เพื่อพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม ซึ่งการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลนั้น สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาทรัพยากรดิจิทัลเพื่อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แต่การใช้งานทรัพยากรดิจิทัลมีหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบมีความซับซ้อนใน
การใช้งาน ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงได้มีการพัฒนาระบบ e-Library ขึ้นตามคาแนะนาของ ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีระบบที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริหารทรัพยากรดิจิทัล
เช่น งานวิจัย ทรัพยากรดิจิทัล สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย และทรัพยากรดิจิทัลที่ให้บริการฟรีจากแหล่ง
ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึงและ
สืบค้นทรัพยากรดิจิทัลได้จากแหล่งเดียว
ขณะนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ e-Library Srivijaya ในระยะ
ที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://elib.rmutsv.ac.th จึงเห็นควรนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึ ก ษา 2561 ระหว่ า งวั น ที่ 5 – 6 กัน ยายน 2562 ณ อาคารส านัก งานอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย
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
จึ ง เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ โปรดทราบก าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT) ครั้งที่ 21
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานิสิตนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้นา และส่งเสริมทางด้านวิชาการนิสิตนักศึกษาให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคของโลกที่ไร้พรมแดน ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของนิสิตนักศึกษาได้
กาหนดจัดรูปแบบในลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา จะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทางาน
ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์ในทางด้านวัฒนธรรมของตนเองให้เพื่อนต่างชาติได้เข้าใจและสามารถสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้วิถีชีวิตท่ามกลางความหลากหลายของคนในภูมิภาคนี้ให้มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของเพื่อน
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บ้ า นและอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข โดยก าหนดให้ มี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นด้ า นกี ฬ า
ศิลปวัฒนธรรมและการสัมมนาวิชาการของผู้นานิสิตนักศึกษา ภายใต้ชื่อว่า “โครงการ IMT-GT VARSITY
CARNIVAL”
โดยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิ ชัย ได้ ส่ ง ตั ว แทนนั กศึ ก ษา และบุค ลากรเข้ าร่ ว ม
โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลั ยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา จานวน 4 ชนิดกีฬา ดังนี้
3.1 กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
3.2 กีฬาแบดมินตัน
3.3 กีฬาฟุตบอล (ชาย)
3.4 ฟันรัน
ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทาหนังสือขออนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งขอเวลาเรียนและขอเวลาสอบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไปยัง
คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ความเป็นมา
ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการเกษตรราชมงคล ครั้ ง ที่ 5 ระหว่ า งวั น ที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีรายการแข่งขันทักษะ ได้แก่
1. ทักษะส่วนกลาง
2. ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์
3. ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4. ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์
5. ทักษะสาขาวิชาประมง
6. ทักษะสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
7. ทักษะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ในการนี้ จึงเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.7 รายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่องตลอดมารวม 27 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกาหนดดาเนินการจัดการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคขึ้น เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานศึ กษาหรือ
ทางานอยู่ในสถานประกอบกิจการ เป็นผู้แทนภาคเข้าชิงชัยในการแข่งขันระดับชาติ ในปี 2563
สาขาที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สงขลา มีการจัดการแข่งขัน จานวน 25 สาขา ดังนี้
- กลุ่ ม สาขาอาชี พเทคโนโลยี ก่ อ สร้ า งและอาคาร (Construction and
Technology)
(1) ปูกระเบื้อง (Wall and Floor Tiling)
(2) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)
(3) ก่ออิฐ (Bricklaying)
(4) ไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking)
(5) ต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)
(6) เทคโนโลยีระบบทาความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)

Building

- 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)
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- 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
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการดังกล่าว
ชนะเลิ ศการแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาเเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)
(ประเภททีม) ประกอบด้วย นายกษิดิศ วุ่นบุญชู และ นางสาวสุดารัตน์ แก้วมี ควบคุม ทีมโดยอาจารย์อรุ ณ
สุขแก้ว ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว จะได้เป็นตัวแทนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่ งชาติ ระดับ ชาติ เพื่อค้นหาตัว แทนประเทศไทยเข้าร่ว มการแข่งขัน ระดับอาเซียน และ
นานาชาติต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
4.8 รายงานผลการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค
ภาคใต้ ประจาปี 2562
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จากัด ได้รับแต่งตั้งจาก World Robot Olympiad
Association Ltd. (องค์กรจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ก่อตั้ง ณ ประเทศสิ งคโปร์) ให้เป็น
ผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจาปี 2562 ซึ่งกาหนดให้จัดขึ้น ณ ประเทศ
ฮังการี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 และการจัดการแข่งขันโครงการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มพูนวิสัยทัศน์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้คิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
การก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ในประเทศไทยจะมีการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และการแข่งขันรองชิงชนะเลิศประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 5 รอบ จะมีจานวนทีมเข้าร่วม
การแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 900 ทีม หรือมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 3,600 คน ซึ่งมีกาหนดการแข่งขัน 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 สานักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2562

หน้าที่ 10/14

4. ระดับ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
5. รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย รอกาหนดวันที่แน่นอน
ทั้งนี้นั กศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี จานวน 70 คน ได้ร่วมดาเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันซึง่ แบ่งประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภททั่วไป รวมทั้งสิ้น 3 รุ่น ดังต่อไปนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีจานวนทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 23 ทีม
2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีจานวนทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 ทีม
3. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีจานวนทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 33 ทีม
สาหรั บการแข่งขันในระดับภูมิภาค รวมทั้งสิ้ น 4 ภูมิภ าค ของประเทศไทย เพื่อคัดเลื อกทีม
ชนะเลิศเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2019 ระดับนานาชาติ
ที่เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี
ที่ประชุมรับทราบ
4.9 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นครอาหารปลอดภัย
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ว มมือ (MOU) นครอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธ รรมราช
โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช, บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี นครศรีธรรมราช จากัด , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช, บริษัทเซ็นทรัลฟู้ด รีเทล
จากัด, บริษัทสุขใจ ออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด และธนาคารอาหาร โดย MOU ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเชื่อมโยงตลาดไม้ผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการระบบห่วงโซ่อาหาร
ปลอดภัย
การทา MOU ในครั้ งนี้ จะก่อให้เกิดกิจกรรมในการเชื่อมโยงการตลาดไม้ผ ลระหว่างกลุ่ ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสถานประกอบการ ศูนย์การค้าชั้นนาของประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์นครอาหารปลอดภัย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการขยาย ผลความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัย สร้างองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยได้มาตรฐาน เชื่อมโยงผลผลิตสู่การตลาดโดยตรง และเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
พื้นที่การผลิต การจัดการผลผลิต การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การบริโภค และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความมั่นคงด้าน
การตลาด และมีพื้นที่วางจาหน่ายในสถานประกอบการและศูนย์การค้าชั้นนาดังกล่าว
จากการทา MOU ดังกล่าว ได้มีกจิ กรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาทีค่ ณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดขึ้นแล้วจานวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร และ ผศ.จรูญ บุญนา
ได้รับเชิญจากสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการแปรรูปมังคุดระดับชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่า ณ โรงแรมเมืองลิกอร์
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ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ในครั้งที่ 1 ที่มีผู้ให้ความสนใจการฝึกปฏิบัติแปรรูปผลผลิตจากมังคุด ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรจึง
ได้จัดอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อการฝึกปฏิบัติแปรรูปมั งคุด เช่น การทาน้ามังคุดพร้อมดื่ม เจลลี่มังคุด การทา
มังคุดแผ่น ไวน์มังคุด น้าพริกมังคุด ซอสหวานจากมังคุด ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ
ครั้งที่ 3 วัน เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 การเข้าร่ว มออกบู้ทแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของ
คณะฯ ที่หลาดหน้าพระธาตุ ตามคาเชิญของสมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราชที่ได้จัดงานมหกรรม
ธนาคารอาหารเพื่อรับมือภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ตอน มหานครอาหารปลอดภัย
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. การร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จากัด ผู้บริหาร ท็อปส์มาร์เก็ต (Tops Market)
ในการนานักศึกษาออกไปสาธิตการทาเมนูอาหารพื้นถิ่น และการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
โดยนักศึกษาของคณะฯ เพื่อเป็นส่งเสริมการฝึกประสบการณ์และการหารายได้ให้กับนักศึกษา ตามกิจกรรม
ต่างๆ ที่บริษัทจะจัดขึ้นในอนาคต
2. การร่ ว มมือพัฒ นาแผนงานวิจัยโกโก้ของจังหวัดนครศรีธ รรมราชร่ว มกับกับบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
ที่ประชุมรับทราบ
4.10 รายงานผลการจัดโครงการหลาดแสงดาว และ โครงการตามรอยศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัย มอบหมายให้สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบ พันธกิจที่ 4 ด้าน
การสื บทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย ส านักศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับ ๕ คณะ ในพื้นที่สงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ จึงได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีโครงการ
Quick Win Project ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกัน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการหลาดแสงดาว
เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสู่วิสาหกิจวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากทั้ง ๕ คณะ ในพื้นที่สงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมดาเนินกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมายเป็ นอย่างดี โดย
สามารถแสดงกิจกรรมต่างๆที่ทุกคณะ/วิทยาลัย
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการได้ดังนี้
๑. มีวิสาหกิจอย่างน้อย ๒ วิสาหกิจ ได้รับผลประโยชน์ คือ
๑.๑ ชุมชนเก้าห้อง ถนนนางงาม
๑.๒ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (โรงสีแดง) ถนนนครนอก
๒. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ แหล่งชุมชนได้พบปัญหา อุปสรรค คาชื่นชมจาก
ชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยว
๓. แม่ค้าที่ค้าขายในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมขายของ ได้รับรายได้เกิน 50 % (วันจัดงาน)
๔. จากการกาหนดพื้นที่โครงการ Quick Win Project ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ทุกคณะ
ดาเนินงานร่วมกันนั้น ทาให้ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ปักหมุดในการทางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ที่ส ามารถต่อยอดกิจ กรรมไปได้ห ลายมิติ และเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ มหาวิทยาลั ย ที่ส ามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
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๕. เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในระดับสูง
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานระดับประเทศ ระดับจังหวัด และภาคเอกชนให้ความสนใจ
2. โครงการตามรอยศรีวิชัย
โครงการตามรอยศรีวิชัย เป็นโครงการที่ต้องการนาเสนอความเป็นอาณาจักรศรีวิชัย ให้กับ
บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย ให้รู้ถึงความเป็นมา ความสาคัญ และความเกี่ยวข้องกับ มทร.ศรีวิชัย
โดยได้รับเกียรติวิทยากรโดย อาจารย์เขมชาติ เทพไชย อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร และผู้อานวยการหอศิลป์
ร่วมสมัย (เทียบเท่าอธิบดี) ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น
๑. ภาพรวมโดยทั่วไปของอาณาจักรศรีวิชัย
๒. หลักฐานเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้อง
๓. เส้นทางการค้า สินค้าที่ทาให้เกิดความมั่งคั่ง
๔. ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัย
๕. ความหมายของรู ป ปั้ น อวโลกิเ ตศวร มทร.ศรี วิชัย ที่น าเอามาเป็น ๑ ใน สั ญลั กษณ์แทน
ลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.ศรีวิชัย
จากการดาเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมของแต่ละพื้นที่ทั้งสิ้น 1,197 คน ดังนี้
๑. พื้นทีส่ งขลาและวิทยาลัยรัตภูมิ กาหนดผูเ้ ข้าร่วมจานวน ๓๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริงจานวน ๖๑๕ คน
๒. พื้นที่ตรัง กาหนดผู้เข้าร่วมจานวน ๒๐๐ คน ผู้เข้าร่วมจริงจานวน ๒๑๙ คน
๓. พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่และทุ่งใหญ่ กาหนดผู้เข้าร่วมจานวน ๑๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริง
จานวน ๑๕๑ คน
๔. พื้นที่ นครศรีธรรมราช ขนอม กาหนดผู้เข้าร่วมจานวน ๑๕๐ คน ผู้เข้าร่วมจริงจานวน ๒๑๒ คน
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการได้ดังนี้
๑. เป็นการเริ่มต้นการทาความเข้าใจ ให้ความรู้ เรื่องอาณาจักรศรีวิชัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
มทร.ศรีวิชัย
๒. ได้กรอบเนื้อหานามาต่อยอดเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้เครือข่ายหน่วยงานที่ผ่านการ
แนะนาจากวิทยากร
๓. จากกการจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมมากกว่าจานวนที่กาหนดซึ่งเห็นได้ว่ามีผู้สนใจมาก จะต้องมี
การเสริมเนื้อหาหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการตามรอยศรีวิชัยให้ต่อเนื่องและต่อยอดในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
4.11 รายงานผลการดาเนินการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX
ผู้ชี้แจง อาจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการนาโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง (SPEEXX) มาใช้งานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษา ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ลาดับที่ 11. ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด ลาดับที่ 20. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสมรรถนะ
ภาษาอัง กฤษ ล าดับ ที่ 75. ร้ อยละของบุ คลากรสายสนับ สนุน ที่ส อบผ่ า นสมรรถนะด้ านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด นั้น
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และในคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม
2561 มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางการพั ฒนาสมรรถนะด้ า นภาษาอั งกฤษของบุ ค ลากรและนั กศึ กษาด้ ว ย
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX โดยตั้งค่าเป้าหมายให้บุคลการสายวิชาการ เริ่มต้นที่
หลักสูตร B 1.1 และบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มต้นที่หลักสูตร A1
ในการนี้จึ งขอรายงานผลการดาเนินการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษด้วยตนเอง
SPEEXX เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่อน้อมราลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา
ตามประกาศส านักพระราชวัง เรื่องพลเอก เปรม ติณสูล านนท์ ถึงแก่อสั ญกรรม เลขาธิการ
พระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้ มเหลว 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 วั น นั้ น ประกอบกั บ ในการประชุ ม คณะกรรมการมู ล นิ ธิ พ ลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีมติที่ประชุมให้มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทาบุญ
เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
การจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร ในวันที่ 3 กันยายน 2562
มติที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่อน้อมราลึกถึง คุณูปการของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 3 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่ อง การพิจ ารณาทบทวนสวั สดิการและสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลั ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สานัก
งบประมาณได้มีการเปลี่ ย นแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามบัญชีถือจ่าย และรายการการเงินสวัสดิการที่จาเป็น ดังนี้
1. ค่าตอบแทน จัดสรรตามบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
2. เงินเลื่อนค่าตอบแทน จัดสรร 4% ต่อปี (จากเดิม 6% ต่อปี)
3. เงินประจาตาแหน่งวิชาการจัดสรร จานวน 1 เท่า

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/ 2562
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4. เงินสวัสดิการอื่น ที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีในปัจจุบัน จัดสรรตามจ่ายจริง
5. เงินสวัสดิการอื่น กรณีมหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มจากปัจจุบัน จัดสรรตามความเหมาะสมและจาเป็น
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการพิจารณาทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 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 ประจาเดือนกันยายน 2562
เพื่อให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน และฝึกซ้อมการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต สานักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งงดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ประจาเดือนกันยายน 2562 และจะดาเนินการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม 2562 ส่วนจะเป็นวันและ
เวลาใดนั้นจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ )
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

