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วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
11. อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
12. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
13. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
14. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแคล้ว
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
23. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
24. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
27. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
28. นางธมลชนก คงขวัญ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
30. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
31. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข

42. นางอุษา ศรีเจริญ
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์

หน้าที่ ๒/16

ผู้อำนวยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(เลขานุการทีป่ ระชุมฯ)

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
- ไม่มี –
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงษ์
2. รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
3. อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล อินทระสังขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ ถุงทอง
นายวรสันต์ โสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัญชนา สินธวาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม
นางสาวอรสา สังขชาติ

12. นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย
13. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผู้ช่วยอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประเทศไทยพบ
ยอดผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้ การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM
Cloud Meetings
เมื ่ อผู ้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี ว ิ ช ั ย ของแต่ ละพื ้ นที่ มาครบองค์ ประชุ มแล้ ว
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจัดการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564 เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นั้น
ในการนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ที่ประชุม รับทราบ และขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
1.1.2 แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 9)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พบว่าหลาย
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้
ติดเชื้อ COVID – 19 จึงขอฝากความห่วงใยไปยังทุกท่าน ให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 เรื่องการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ประมาณ
1,500 โดส เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบายของรัฐบาล นั้น
ในการนี้ จึงขอมอบหมายรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี) และรองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขต ทุกพื้นที่ หารือร่วมกันเพื่อจัดสรรและกระจายวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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1.1.4 เรื่อง การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี ว ิ ช ั ย มี ค วามประสงค์ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการพัฒนาความเป็น เลิ ศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีความสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานที่
กระทรวงกำหนด 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. Reinventing University Platforms และ 2. การปฏิรูประบบบริหารใน
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ ได้วางกรอบแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การ
เปลี่ยนแปลง (Reinventing University) ไว้ 3 ประเด็น สำหรับเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดังนี้
1. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว
2. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรและอาหาร
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถิ่น (Local Economy)
ภายใต้กรอบแนวทางในการดำเนินงานข้างต้น ทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้ความสอดคล้องของแผนการพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ
แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ภายใต้ความสอดคล้องของระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความประสงค์
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 รายเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
การเกษตรและอาหาร โครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน/ท้ อ งถิ ่ น ( Local Economy) และสนั บ สนุ น การ
ดำเนิ น งานสำนั ก การจั ด การนวั ต กรรมและถ่ า ยทอดเทคโนโลยีม หาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย
ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว)
2. ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถิ่น)
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ขอความร่วมมือให้บุคลากรตอบแบบ
ยืนยันรับวัคซีนป้องกัน COVID-19
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์สำรวจข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรที่
ได้รับวัคซีนแล้วและบุคลากรที่ไม่ประสงค์รับวัคซีน เพื่อรวบรวมข้อมูลรายชื่อส่งไปยังโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีน
ให้กับบุคลากร ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น
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จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทุกท่าน ตอบแบบ
ยืนยันรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2564
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2564
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ขอชี้แจงให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง บทบาท
บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในหัวข้อ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้พบมหาวิทยาลัยเครือข่าย”
ผู้ชี้แจง ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้จัดการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ (นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล)
ความเป็นมา
ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอุ
ทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้
กำหนดจัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครื อข่ายใหม่ได้ทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง บทบาท บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและกลไกการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
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ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงใคร่ขอชี้แจงให้ทางผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง บทบาท บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ในหัวข้อ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้พบมหาวิทยาลัยเครือข่าย” โดยมีผู้เข้าร่วมชี้แจงดังนี้
1) ผศ.คำรณ พิทักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
2) ผศ.ดร.นุกลู อินทระสังขา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน
3) ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) นายวรสันต์ โสภณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5) ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6) ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7) นางสาวอรสา สังขชาติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน
ที่ประชุม รับทราบและขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้ามาพบปะพูดคุย เกีย่ วกับแนวทาง บทบาท การให้บริการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้พบมหาวิทยาลัยในเครือข่ายใหม่
มอบผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีนำเครื่องมือและข้อมูลการให้บริการ
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มาเชื่อมโยงกับบริบทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดต่อไป
4.3 รายงานผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัต”ิ (RUTS KM) ปีการศึกษา 2563
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี
2 ประเภท คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และการ
จัดการความรู้ ยังเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ
บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) เป็นการค้นหา ผู้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ และเป็นเวทีให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พันธกิจหลักในการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งนี้จึงขอสรุ ปผลรายงานกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้แนวปฏิบ ัต ิที ่ด ี “ชุมชนนักปฏิ บ ั ติ ”
ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยได้จัด
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แบบที่ 1 เป็นการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ และองค์ความรู้
ของผู้ ด ำรงตำแหน่ ง บริ ห าร และแบบที ่ 2 การประกวดผลงานแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี “ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บ ั ติ ”
(CoP1 – CoP8)

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2564

หน้าที่ ๗/16

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย รวมการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น จำนวน 31 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์ จำนวน 464 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(CoP)
CoP 1: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
CoP 2: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
CoP 3: การบริการวิชาการ
CoP 4: การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
CoP 5: การบริหารจัดการ
CoP 6: การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP 7: การพัฒนานักศึกษา
CoP 8: การดำเนินงานของสายสนับสนุน
รวมทัง้ สิน้

จำนวนผลงานที่
นำเสนอ
5
5
4
5

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
109
90
49
27

5
1
3
3
31

36
49
51
53
464

ผลผู้ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" (RUTS KM) ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
CoP

ชื่อผลงาน

ผู้ชนะเลิศ/หน่วยงาน

SMART TECHER อย่างไร
ให้ SMART

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้น
ไฟโตโซมในตัวทำละลาย
ธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสืบสานอาชีพพระราชทาน
-การเลี้ยงโคนม

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

ขอบเขต : การจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณสมบัติ SMART TEACHER เพื่อพัฒนา
บัณฑิตนักนวัตกรรม
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ขอบเขต : การส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่
การวิจัยเชิงพื้นที่ /งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
CoP 3 การบริการวิชาการ
ขอบเขต : การบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน /การ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2564
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CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม
ขอบเขต : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรม / GREEN CAMPUS หรือ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
CoP 5 การบริหารจัดการ
ขอบเขต : นวัตกรรมการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา

ขอบเขต : การประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา

ขอบเขต : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนำไปใช้
ประโยชน์
ต่อสังคม
CoP 8 การดำเนินงานของสายสนับสนุน
ขอบเขต : การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินงานของสาย
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระบบติดตามและแจ้งเตือน
สิ่งแวดล้อม
ในโพรงผึ้ง

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

อาจารย์สุธาพร เกตุพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการจัดการ
ข้อมูลสำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร

นางสาวพรเพ็ญ จันทรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องตรวจวัดระดับ
ฝุ่นละอองในอากาศ
แบบ REAL-TIME

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การติดตามคำร้องนักศึกษาด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณี เกตุแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับความพึงพอใจของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิ บัติ”
ปีการศึกษา 2563 อยู่ที่ร้อยละ 90.60
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2564 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) ปีการศึกษา
2563
ที่ประชุม รับทราบ และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดทุกท่าน
4.4 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดำเนินการควบคุมภายใน และปรับปรุงระบบการ
ควบคุ มภายใน เพื ่ อให้ การดำเนิ นงานตามภารกิ จมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และให้ การบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2564

หน้าที่ ๙/16

ประเมินผลควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติมอบหมายงานประกัน
คุณภาพซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานควบคุมภายใน เพิ่มการกำกับติดตามการดำเนินงานควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นการกำกับหน่วยงานในการดำเนินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางที่
ถูกต้อง นั้น
ในการนี ้ จึ งได้ กำหนดให้ หน่ วยงานรายงานผลการติ ดตามการประเมิ นผลการควบคุ มภายใน
(แบบติดตาม ปค.5 ย่อย) รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยรายงานผ่านระบบสารสนเทศ และส่งเล่ม
รายงานพร้อมเอกสารหลักฐานมายังงานประกนคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ได้รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตา ม ปค.5)
รอบ 6 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
ตารางที ่ 1 ผลการติ ด ตามการประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน (แบบติ ด ตาม ปค.5) รอบ 6 เดื อ น ระดั บ
มหาวิทยาลัย
สถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รวม
ดำเนินการแล้ว

1. ด้านการจัดการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

2 ประเด็น
3 ประเด็น
10 ประเด็น

อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

2 ประเด็น
1 ประเด็น
3 ประเด็น
6 ประเด็น
รวมทั้งหมด

2 ประเด็น
3 ประเด็น
3 ประเด็น
3 ประเด็น
16 ประเด็น
27 ประเด็น

ทั้งนี้ รายละเอียดดังรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
รอบ 6 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2564 เพื่อโปรด
ทราบผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 6 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการติดตามการสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar
ผู้ชี้แจง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
สำนั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ร ั บมอบหมายให้ ดำเนินการเรื ่ องการจั ดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งมีการจัดอันดับในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น
การสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar ของบุคลากรสายวิชาการเป็นมาตรการที่กำหนดเป็น
เป้าหมายหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้อันดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น จึงสรุปข้อมูลได้ดังตาราง

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2564

ลำดับ
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณะ

หน้าที่ ๑๐/16

พื้นที่

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ขนอม
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ
คณะครุศาสตร์
สงขลา
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
วิทยาลัยการโรงแรมและ ตรัง
การท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตรัง
และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สงขลา
คณะเทคโนโลยีการ
ไสใหญ่
จัดการ
คณะอุตสาหกรรม
ทุ่งใหญ่
เกษตร
คณะศิลปศาสตร์
สงขลา
คณะวิทยาศาสตร์และ
ตรัง
เทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยรัตภูมิ
รัตภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
สงขลา
คณะสถาปัตยกรรม
สงขลา
ศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
ทุ่งใหญ่
/ไสใหญ่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุ่งใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และ
ทุ่งใหญ่
เทคโนโลยี
/ไสใหญ่
รวม

47

จำนวนอาจารย์
ทีม่ โี พรไฟล์ในเว็บไซต์
Google Scholar
(ข้อมูล 10 ก.พ. 2564)
43

จำนวนอาจารย์
ที่มโี พรไฟล์ในเว็บไซต์
Google Scholar*
(ข้อมูล 1 มิ.ย. 2564)
47

42

26

40

95

35

25

31

89

26

17

23

88

109
58

58
29

94
50

86
86

19

8

16

84

87
61

64
30

68
39

78
64

33
55
40

13
15
6

20
32
12

61
58
30

54

0

14

26

33
94

3
4

5
6

15
7

793

341

497

63

จำนวน
อาจารย์
ทัง้ หมด**

หมายเหตุ
* ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ค้นหาข้อมูลด้วยโดเมนมหาวิทยาลัย)
** จำนวนอาจารย์ทั้งหมดอ้างอิงจากระบบบัญชี ๓ มิติ
ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้จากลิงก์ https://arit.rmutsv.ac.th/scholar/

คิดเป็น
ร้อยละ
100
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ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการติดตามการสร้างโพรไฟล์
ในเว็บไซต์ Google Scholar เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานผลการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) สำหรับการให้บริการในปีการศึกษา 1/2564
ผู้ชี้แจง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน (LMS) ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ LMS อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พบว่ามี
การเข้าใช้งานระบบ LMS ของอาจารย์และนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องด้วยนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลักจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ระบบ LMS ช้าหรือบางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการทำ
แบบทดสอบออนไลน์พร้อมกันจำนวนมาก สำนักวิทยบริการฯ จึงนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาพบว่าการแก้ปัญหาดั งกล่าว อาจจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และเทคนิควิธีขั้นสูงในการแก้ปัญหา
จึงเชิญอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ท่าน ดังนี้ ๑. อาจารย์ชัยสิทธิ์ ชูสงค์ ๒.
อาจารย์อรรถพล คงหวาน เป็นที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงระบบ LMS และกำหนดแผนงานไว้ ๒ ระยะ คือ
๑. ระยะสั้น คือ ปรับแต่งการตั้งค่าของระบบ (Config)
๒. ระยะยาว คือ ระยะยาว ๑. ทำระบบฐานข้อมูล (Database) ของระบบ LMS เป็นแบบกลุ่ม(Cluster)
ระยะยาว ๒. ทำระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และระบบฐานข้อมูล
(Database) ของระบบ LMS เป็นแบบกลุ่ม (Cluster)
ปัจจุบันได้ดำเนินการตามแผนงานทั้ง ๒ ระยะเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสามารถแสดงการทดสอบระบบและสรุปผลการ
ทดสอบ ดังต่อไปนี้
ครั้งที่
การ
ทดสอบ
๑

๒

รายละเอียด
ระยะสั้น : ระบบ LMS มี
การปรับแต่งการตั้งค่าของ
ระบบ
ระยะยาว : ระยะยาว ๑.
ทำระบบฐานข้อมูล
(Database) ของระบบ
LMS เป็นแบบกลุ่ม
(Cluster)

จำนวน
ผู้ใช้งาน
(คน)
> ๒๐๐

๑๙๐

ผลการทดสอบ*
ทรัพยากรของระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ใช้ ๕๐%
ทรัพยากรของระบบ
ฐานข้อมูลใช้ ๑๐๐%
ทรัพยากรของระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ใช้ ๕๐%
ทรัพยากรของระบบ
ฐานข้อมูลใช้ ๔๐%

หมายเหตุ
มากกว่า ๒๐๐ คน
ระบบ LMS เริ่มช้า
หรืออาจเข้าระบบ
ไม่ได้
ระบบ LMS ใช้งาน
ได้ดี
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ครั้งที่
การ
ทดสอบ

๓

๔

รายละเอียด
ระยะยาว : ระยะยาว ๑.
ทำระบบฐานข้อมูล
(Database) ของระบบ
LMS
เป็นแบบกลุ่ม
(Cluster)

ระยะยาว : ระยะยาว ๒.
ทำระบบเว็ บ เซิ ร ์ ฟ เวอร์
(Web Server) และระบบ
ฐานข้อมูล
(Database) ของระบบ
LMS
เป็นแบบกลุ่ม
(Cluster)
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จำนวน
ผู้ใช้งาน
(คน)
๓๕๐

๘๐๐

ผลการทดสอบ*
ทรัพยากรของระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ใช้ ๗๐%
ทรัพยากรของระบบ
ฐานข้อมูลใช้ ๔๐%

ทรัพยากรของระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ใช้ ๑๕%
ทรัพยากรของระบบ
ฐานข้อมูลใช้ ๕%

หมายเหตุ
คณะศิลปศาสตร์
และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้
ความอนุเคราะห์
นักศึกษาเข้าร่วม
ทดสอบระบบ
-การทดสอบครั้ง
พบว่าทรัพยากร
ของระบบ
ฐานข้อมูลใช้ ๔๐ %
แต่ทรัพยากรของ
ระบบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์มีการใช้
งานเพิ่มขึ้นเป็น
๗๐% ทำให้ระบบ
ช้าบ้างเล็กน้อย
ทดสอบด้วย
ซอฟต์แวร์

*ผลการทดสอบ คือการเข้าระบบ LMS เพื่อทำแบบทดสอบพร้อมกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

จากตารางสรุปได้ดังนี้ ได้ทำการทดสอบระบบ LMS จำนวน ๔ ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการ
ปรับปรุงระบบ LMS ต่อเนื่องดังนี้ ๑. ปรับแต่งการตั้งค่าของระบบ ๒. ทำระบบฐานข้อมูล (Database)
ของระบบ LMS เป็นแบบกลุ่ม (Cluster) ๓. ทำระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และระบบฐานข้อมูล
(Database) ของระบบ LMS เป็ น แบบกลุ ่ ม (Cluster) ผลการทดสอบครั้ ง ที ่ ๑ ผู ้ เข้ าทดสอบจำนวน
มากกว่า ๒๐๐ คน จะเห็นได้ว่าทรัพยากรของระบบฐานข้อมูลใช้งาน ๑๐๐% ทำให้การใช้งานช้าหรือไม่
สามารถเข้าใช้งานได้ ผลการทดสอบครั้งที่ ๒ และ ๓ ผู้เข้าทดสอบจำนวน ๑๙๐ คน และจำนวน ๓๕๐ คน
ตามลำดับ ทรัพยากรของระบบฐานข้อมูลใช้เพียง ๔๐% แต่ทรัพยากรของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นจาก
๕๐% เป็น ๗๐% ซึ่งระบบ LMS ก็สามารถใช้งานได้ดี ผลการทดสอบครั้งที่ ๔ กำหนดผู้เข้าทดสอบด้วย
ซอฟต์แวร์ ๘๐๐ คน พบว่าทรัพยากรของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้ ๑๕%ทรัพยากรของระบบฐานข้อมูลใช้ ๕%
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ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าระบบ LMS สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าใช้งานได้มากกว่า ๘๐๐ คน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าการทดสอบครั้งที่ ๔ จะมีผลทดสอบที่ดีแต่ก็เป็นเพียงการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการฯ
จึงมีแผนในการทดสอบด้วยสถานการณ์จริง อย่างน้อยอีก ๒ ครั้ง ด้วยจำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน เพื่อ
รองรับการทำแบบทดสอบออนไลน์ของนักศึกษาในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจาก
ทุกคณะในการอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าว
ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการปรับปรุงระบบการ
จัดการเรียนการสอน (LMS) สำหรับการให้บริการในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ชี้แจง รองผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงษ์)
ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
SPEEXX มาใช้งาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 นั้น
ในการนี ้ สำนั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น จึ ง ขอแจ้ ง แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นา
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตุเรื่องการเข้าสู่บทเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บุคลากรได้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สอบวัดผลหลังเรียน และมี
ระดับที่สอบผ่านสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอแนะให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนเพื่อ
พัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น ควรจะเป็นการเข้าสู่บทเรียนที่ตอ่ เนื่องจากปีทผี่ ่านมา
ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (ผศ.วรรธนพร ชีววุฒิพงษ์) นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม หารือร่วมกับบริษัท Speexx
ประเทศไทย อีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเป็นมา

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและผู้
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อ
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ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึ กษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานวิชาชีพ พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นชอบให้ มีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ
การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ ปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน กองคลังจึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. .... มอบกองคลังนำเข้าคณะกรรมการด้าน
กฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ได้บริหารกองทุนฯ
ภายใต้ประกาศมหาวิ ทยาลั ย เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนั บสนุนบุ คลากรไปจัดนิทรรศการและประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563 นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประกาศดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงเห็นสมควรแก้ไข
ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปจัด
นิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ….
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับ นานาชาติ ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. .... มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/2564

หน้าที่ ๑๕/16

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 การจัดสรรสิทธิการเข้าใช้งาน และข้อมูลผู้ดูแลระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
ZOOM Cloud Meetings
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดซื้อระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings จำนวน 20 license เพื่อเป็นเครื่องมือให้แต่ละหน่วยงานนำมาใช้ใน
ด้านการจัดประชุม จัดกิจกรรม/โครงการ และการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น
เพื่อให้การใช้งานเกิดความคุ้มค่า เกิดความคล่องตั วและใช้งานกันอย่างทั่วถึง ประธานในที่ประชุม
(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) จึงมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรสิทธิการเข้าใช้
งานไปยังแต่ละพื้นที่อีกครั้ง และหากมีความประสงค์จะขอใช้มากกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรให้ติดต่อขอใช้งาน
เพิ่มเติมไปยังพื้นที่สงขลาเพื่อดำเนินการต่อไป
1. พื้นที่สงขลา 13 license
2. พื้นที่รัตภูมิ 1 host
3. วิทยาเขตตรัง 3 host
- สำนักงานวิทยาเขตตรัง (2 host)
- สำนักงานวิจัยและพัฒนา (1 host)
4. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 host
- พื้นที่ทุ่งใหญ่ (1 host)
- พื้นที่ไสใหญ่ (1 host)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (1 host)
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 แจ้งทราบ เรื่อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเป็นมา
ด้วย กรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการ
รับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุข และหน่วยรับบริจาคอื่นๆ ที่กฎหมาย
กำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และช่วยให้ผู้บริจาค
ได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น นัน้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กองคลังดำเนินการ เรื่องการบริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาของมหาวิท ยาลัย ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการในส่วนของสรรพากรเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่กระบวนการระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารกรุงไทย
ยังไม่แล้วเสร็จ
ในการนี้จึงขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ และมอบกองคลังเร่งดำเนินการประสานงานกับธนาคารกรุงไทยโดยด่วน
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เลิกประชุมเวลา 17.08 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

