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วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
11. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
12. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
13. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
21. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
22. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
26. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ
27. อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ เพียรเจริญ
31. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
32. รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน

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

นางสาววิลาวัลย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล สวัสดิลานนท์
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางอุษา ศรีเจริญ
อาจารย์สถาพร ขุนเพชร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

หน้าที่ ๒/11

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(เลขานุการที่ประชุมฯ)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ยังพบยอดผู้ติดเชื้อและมีการแพร่กระจายไปยังทุกพื้นที่ เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอเชิญผู้บริหาร
ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings
เมื่ อผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชั ย ของแต่ล ะพื้ น ที่ ม าครบองค์ป ระชุ ม แล้ ว
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1.1 แนวทางปฏิ บั ติ ส ำหรั บ หน่ ว ยงานที่ พ บบุ ค ลากรหรื อ นั ก ศึ ก ษาติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) โดยให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน และนักศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้นั้น
หากหน่ วยงานพบว่ามีบุ ค ลากรที่เข้ามาปฏิบั ติงาน หรือนักศึกษาที่เข้าเรียนในรูปแบบ On-site
มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก (Positive) ให้เข้ารับการรักษาตัวและพักรักษาตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์ สำหรับ
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้าปฏิบัติงานหรือเรียนแบบ On-site ให้ทำการกักตัวเป็นเวลา 10 วัน พร้อมปฏิบัติงานจากที่
พักของตนเอง (Work from Home) หรือจัด การเรียนการสอนในรูป แบบออนไลน์ และให้ ท ำความสะอาด
ฆ่าเชื้อพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อสัมผัส เช่น ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ลิฟท์ และปิดพืน้ ที่ดังกล่าวเป็นเวลา 2 วัน
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 การจัดสรรชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ตามที่ กองพัฒ นานักศึกษา ได้แจ้งจัดสรรชุด ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไปยังทุกหน่วยงาน
แล้ ว นั้ น ขอให้ ทุ กหน่ วยงานจั ดทำบั ญ ชี ควบคุ มการเบิ กจ่ ายให้ เรียบร้อย และกำชั บให้ บุ คลากรนำชุ ดตรวจ
Antigen Test Kit (ATK) ไปใช้ให้ถูกต้อง
ที่ประชุม รับทราบ
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หน้าที่ ๔/11

1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) รายงานความคืบหน้าการจัดงานโครงการ
วิชาการราชมงคล “ศรีวิชัยแฟร์ 2565”
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ยได้กำหนดจัดโครงการนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรี
วิชัยแฟร์ ในปี พ.ศ. 2565 (2022) เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดพัฒนาทักษะ ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดการ
เรีย นการสอนทุ กหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ย ซึ่งกำหนดจัดโครงการ ในวั นที่ 21 – 25 กุ มภาพั นธ์ 2565
รูปแบบของงานจะเป็น Virtual 100% นั้น จึงขอรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้เข้ารับชมของแต่ละ
หลักสูตร ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ. สิทธิโชค จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายรายการ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มี รายการสิ่ งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ขณะนี้ ได้ทำสั ญญาแล้ ว
จำนวน 2 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ในส่วนรายการครุภัณฑ์ จำนวน 60
รายการ ดำเนิ นการเบิ กจ่ ายไปแล้ ว จำนวน 8 รายการ ทำสั ญ ญาแล้ ว/รอส่ งมอบของ/ดำเนิ น การก่ อสร้าง/
รอเบิกจ่าย จำนวน 43 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ และอยู่ระหว่างทบทวน
แก้ไข สเปคใหม่ จำนวน 3 รายการ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ. สุเทพ ชูกลิ่น) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การทำประชาพิจารณ์และตอบข้อ
ซักถามและไขข้อข้องใจให้กับบุคลากรในการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิ ชั ย ได้ ว างแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ เปลี่ ย น
สถานภาพมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ออกนอกระบบ) และมีกำหนดในการทำประชาพิจารณ์
และให้ความคิดเห็นต่ อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... และได้เชิญ ชวน
บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการทำประชาพิจารณ์ และตอบข้อซักถามและไขข้อข้องใจให้กับบุคลากรในการเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟั งการประชา
พิจารณ์ไปแล้วประมาณ 65% ของบุคลากรทั้งหมด
ทั้งนี้จะจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.4 รองอธิ ก ารบดี (ผศ. สุ เทพ ชู ก ลิ่ น ) รายงานความก้ า วหน้ า การเตรี ย มจั ด งานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563
ตามที่ สำนั ก พระราชวัง ได้ แ จ้งให้ ท ราบว่ า สมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
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ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา นั้น
เพื่ อ ความปลอดภั ย ด้ านพระพลานามั ย ของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้
ขยายในวงกว้าง มหาวิทยาลั ยจึ งได้ขอความอนุเคราะห์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ จากสำนักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสงขลา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ และได้หารือร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างกำหนดการ
และสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อม กำหนดการตรวจหาเชื้อโควิด เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีก
ครั้งในการประชุมเตรียมจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม
2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ ประชุ มผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้
หน่วยงานได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการ
จำเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิ บัติงานและ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้ น ไตรมาส 1 (1 ตุ ล าคม 2564 31 ธันวาคม 2564) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2565

หน้าที่ ๖/11

ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ น สมควรเสนอต่ อผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยฯ เพื่ อโปรดทราบผลการ
ดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
และให้เป็นไปตามมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. สำหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2. สำหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สำหรับกรณีดังนี้
1. กรณีโครงการที่ไม่ดำเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) และยังไม่ดำเนินการภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
2. กรณีโครงการที่มีสถานะการดำเนินงาน “อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุ ม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม ให้ห น่วยงานที่มีการดำเนิน
โครงการต่อเนื่อง จัดทำหนังสือไปยังกองนโยบายและแผนเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ส่วนโครงการที่
ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วให้กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบให้เป็นปัจจุบัน
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021”
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 – 2565
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย อนุ มั ติ ให้ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าไฟฟ้ า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ และนวัตกรรม “Thailand New Gen
Inventors Award 2021” ในงาน “วันนั กประดิษฐ์” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
บัดนี้ การประกวดการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการประกวด ดังนี้
1. สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ระบบติดตามเรือนำเที่ยวโดยใช้โครงข่ายลอร่า กรณีศึกษาชมรมเรือ ท่องเที่ยว
บ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่งผลงาน ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ได้รับ 2 รางวัล คือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 60,000 บาท และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
โดยมีนักศึกษาเจ้าของผลงาน จำนวน 6 ราย คือ
1) นายสินชัย ม่วงมงคล
2) นางสาวรัตน์ติการ์ ขุนล่า
3) นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์
4) นางสาวสาธินี งามไตรไร
5) นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์
6) นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย
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และมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 3 ราย คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
2) อาจารย์กระวี อนนตรี
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม ทองเพชร
2. ผลงาน เรื่อง เครื่องหั่ นส้มแขกกึ่งอัตโนมัติ ส่งผลงาน ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตรได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) โดยมีนักศึกษาเจ้าของผลงาน จำนวน 9 ราย คือ
1) นางสาวจุฬาวัลย์ รักษา
2) นางสาววราสิรี คาทิพย์
3) นางสาวรจนา หนูดา
4) นายวิพุธ สุปการ
5) นางสาวอารียา พุมภูฆัง
6) นางสาวนุชสรา ขุนทอง
7) นายศรายุธ ประดับจันทร์
8) นายธนชัย แก้วสองเมือง
9) นายธนพัทธ์ ชูศรี
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 4 ราย คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง
2) อาจารย์กระวี อนนตรี
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์ นนทพุทธ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม ทองเพชร
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศาสตร์ตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ ไปยัง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่ อจัดทำพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นักศึกษาได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ด้านวัฒนธรรม สาขาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
นายพงศธร บุญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์ฯ
มทร.ศรี วิ ชั ย ได้ รั บ รางวั ล ราชมงคลสรรเสริ ญ ผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ทางวั ฒ นธรรม ประจำปี พุ ทธศั กราช ๒๕๖๔
ด้านวัฒนธรรม สาขาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรตินายพงศธร บุญสุ ข
ซึ่งเป็นรางวัลที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
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นายพงศธร บุญสุข เป็นผู้นำนักศึกษาที่มีความขยัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือ
ส่วนรวม มีผลงานและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
- เป็นผู้นำในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรม ผลงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างนักศึกษา
มทร.ศรีวิชัย และ นั กศึกษา Kolej Vokasional Alor Setar กิจกรรม Walk Rally เรียนรู้วัฒ นธรรมร่วมกั บ
ชาวสยาม โครงการครุศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒ นธรรมและวิชาการในต่างประเทศ รุ่นที่ 1
ณ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม (วัดปลายระไม) รัฐเคดาห์ และ สถานศึกษา Kolej Vokasional Alor Setar ประเทศ
มาเลเซีย
- เป็ นตั วแทนนั กศึ กษาเข้ าร่วมงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 โดยมี กิ จกรรมการแสดง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในหั วข้ อ “ Exploring ASEAN Culture Through Muticultural Dance” ณ มหาวิ ทยาลั ยวลั ย
ลักษณ์ ประเทศไทย
- ได้เกีย รติบั ตรยกย่ องเชิดชูเกียรติ “คนดีราชมงคลศรีวิชัย”ด้านส่ งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม
ประจำปีการศึกษา 2562
- ได้รั บ การคัดเลื อกให้ เป็ นนั กแสดงศิล ปวัฒ นธรรม ชุด เชิดหุ่ นมโนราห์ ในพิ ธีปิ ดงานมหกรรม
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 (RUTS RESEARCH EXPO 2019) ระหว่าง
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ได้รับ การคัดเลื อกให้ เป็ น ผู้แสดงศิล ปวัฒ นธรรมไทย พิธีเปิดงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่ นยนต์
ประจำปี 2562 (WRO 2019 : World Robot Olympiad 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย
ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 การดำเนินงานโครงการการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ความเป็นมา
ด้ วยคณะศิ ล ปศาสตร์ ร่ วมกั บเครื อข่ ายเจ้ าภาพร่ วม กำหนดจั ดการประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ
ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Global Classroom: Now and Next” ระหว่างวันที่ 4 - 5
สิงหาคม ๒๕๖5 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบการประชุมแบบ Visual
online โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อเป็ น การเผยแพร่ องค์ ความรู้ อั นได้ ม าจากกระบวนการวิ จั ยของนั กศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิตผล
งานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมี
ศักยภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในปี 2565 มีรูปแบบของการจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Global Classroom:
Now and Next”
ในการนี้คณะศิลปศาสตร์จึงขอนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการการประชุมวิชาการด้าน
ศิลปศาสตร์ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ฝึกอบรม
ภายในประเทศ
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากการจัดตั้ง
กองทุ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ แ ละเพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ มหาวิทยาลัยจึงได้ออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ข้อ ๑๐.๔ และข้อ ๑๗ กำหนดให้อัตราค่าใช้จ่ายทุ นการศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรกำหนด ข้อ ๑๒ กำหนดให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ทุนและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ เป็น ไปตามข้อกำหนดของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ฝึกอบรม
ภายในประเทศใหม่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรีวิชัย เรื่อง
กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ โดยตั้งข้อสังเกตุและเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับแก้ความ ข้อ 1.1
จากเดิม
1.1 ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ฯลฯ ปีละ
ปรับแก้เป็น 1.1 ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ปีการศึกษาละ
2. ปรับแก้ความในข้อ 1.2 – 1.4 จากปีละ เป็น ปีการศึกษาละ
3. ปรับแก้ความ ข้อ 1.5
จากเดิม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ปรับแก้เป็น ค่าครองชีพ
ที่ประชุม รับทราบ
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4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและการจัดสรร
ทุนการศึกษาฝึกอบรม
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากการจัดตั้ง
กองทุ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ แ ละเพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ มหาวิทยาลัยจึงได้ออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ข้อ ๑๒ กำหนดให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
ฝึกอบรม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ เป็น ไปตามข้อกำหนดของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและการจัดสรร
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ผู้ชี้แจง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดอันดับ Webometrics Ranking of World’s Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) เพื่อความรู้ที่สร้างโดยมหาวิทยาลัย ส่งเสริม
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อทางวิชาการอื่น ๆ โดยจะมีการประกาศ
ผลการจั ดอัน ดับ มหาวิทยาลั ย ๒ ครั้งต่อปี คือช่ว งเดือนมกราคมและช่ว งเดือนกรกฎาคม ผ่ านทางเว็บ ไซต์
www.webometrics.info และในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ได้มี การประกาศผลการจัดอั นดั บ มหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อันดับดังนี้
ระดับ
ระดับกลุ่ม ๙ ราชมงคล
ระดับประเทศไทย
ระดับโลก

อันดับ
๙
๖๕
๗๔๖๗

เทียบกับรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
อันดับลดลง จาก ๖ เป็น ๙
อันดับลดลง จาก ๔๙ เป็น ๖๕
อันดับลดลง จาก ๕๘๓๒ เป็น ๗๔๖๗

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2565

หน้าที่ ๑๑/11

เมือ่ พิจารณาเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อ มหาวิทยาลัยได้อันดับดังนี้
ระดับกลุม่ ๙ ราชมงคล
Impact
๘

Openness*
๓

Excellence
๓ ร่วม

* เกณฑ์การประเมิน Openness มีการ Citations รายการเพิ่มขึ้น จาก ๕,๐๓๕ รายการ เป็น ๙,๓๖3รายการ
โดยมีแหล่งที่มาจาก Google Scholar Profiles เป็นอันดับ ๓ ในกลุ่ม ๙ ราชมงคล (เว็บโอเมตริกซ์จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยที่มีการ Citations เกิน ๑,๐๐๐ รายการ เท่านั้น)
ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย
เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.41 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
ผู้จดรายงานการประชุม

อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

