
วาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปี 2560  ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 25  พฤษภาคม   2560   เวลา 13.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร  
-----------------------------------

วาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 หัวข้อหลัก (Theme) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ 
      ประจ าปี 2560
 1.2 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                           ส่วนภูมิภาคประจ าปี 2560
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน “ม.อ.วิชาการ           
              วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  ประจ าปี 2560”  เมือ่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 กิจกรรมโครงการที่คณะ หน่วยงานน าเสนอมาจัดในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขต 
                    สุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2560

    3.2 สถานที่การจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีประจ าปี 2560
    3.3 การเสนอชื่อประธานอนุกรรมการและการทบทวนหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ
    3.4 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขต      

                    สุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2560
วาระที่ 4  เรือ่งอื่น ๆ 
               4.1  พธิีเปิดสถาบันขงจ๊ือ



หัวข้อหลัก (Theme) ส าหรบัการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2560

50 ปี ม.อ. บ่มเพาะคนดี  ชี้น าสังคม  สั่งสมปญัญา  พัฒนางานวิจัย
“2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”

ตราสัญลักษณ์



วาระที่ 1.2 เปรียบเทียบงบที่ขอ และงบที่ได้รับการจัดสรรจาก กท .วิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทกิจกรรมวิชาการ งบที่ขอ งบที่ได้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 
พิธีถวายพานพุ่มสักการะ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ฯ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมฯ

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

2. 2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และฯ 50,000 30,000

3. การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint 10,000 10,000

4. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยา ฯ 56,500 45,000

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้
     แบบ STEM ศึกษา (STEM Education) 

50,000 40,000

รวม 181,500 140,000



วาระที่ 3.1 เปรียบเทียบกิจกรรมที่คณะ/หน่วยงานจัดปี 2559 และขอจัด ปี 2560

ประเภทกิจกรรมวิชาการ ปี 2559 ปี 2560

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24   18 (+5)

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 9 10

3. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 1 1

4. ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ - 2

5. กองวิชาการ (งานรับ - งานพัฒนานักศึกษา) 3 3

6. วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 1 1

7. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 4 4

รวม 42 39 (+5)

หมายเหตุ +5 = 1) ประกวดโครงงานวิทยฯ์ 2) จรวจขวดน้ า 3)เครื่องบินพับ 4)
คาราวานวิทยาศาสตร์ 5) พิธีถวายสักการะ ร.4  



เปรียบเทียบประเภทกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

1. พิธีการ 2 3

2. การประชุมวิชาการ 2 2

3. การอบรม สัมมนา ฯ 5 11 

4. นิทรรศการ/การแสดงผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์
สาธิต/น าเสนอ/ทดสอบ

24 18 
(นับซ้ า 3)

5. ออกร้านจ าหน่าย 3 3

6. ประกวด/แข่งขัน/การแสดง/ตอบปัญหา 6 6

7. ประกวดแข่งขันและการแสดง (บันเทิง) 5 *



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

8. กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก และชุมชนที่มีร่วมจัด 22 *

9. กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

4 *

รวม 70 (43)

หมายเหตุ  * ยังไม่มี



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

 1.1 พิธีถวายสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย (วิทย)์

 1.2 พิธีเปิดงาน ม.อ วิชาการ 

  1.3  พิธีเปิดป้ายสถาบันขงจื้อ

**** ยังไม่ได้ก าหนดประธาน

มี

มี
(ฯพณฯ ชวน หลีกภัย)

-

มี

มี
****

มี

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

1. พิธีการ 2 3



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

2. การประชุมวิชาการ 2 2

ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการฯ

2559 “การประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม.อ. สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2”

“Young Researchers Future, 
Hope of the Community”

2560 “การประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาทางทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.   
สุราษฎร์ธานี”

“LAMS National Conference & 
Exhibition”
(การน าเสนอผลงานอาจารย์และ
นักศึกษาระดับชาติ) 



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

3. การอบรม สัมมนา ฯ 5 11

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 ปี 2559

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีอัจฉริยะยุคไทย
แลนด์ 4.0 กับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎรธ์านี (วิทย์)

มี 
เปลี่ยนชื่อ

2. โครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าเคมี” (วิทย)์ -

3. เสวนา “การเลี้ยงปลานิลกับโอกาสการขยายการผลิตใน
ภาคใต”้ (วิทย)์

มีเรื่อง
การเลี้ยงกุ้ง



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

3. การอบรม สัมมนา ฯ (ต่อ)

3.4 การเสวนา “การเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21”
  (ศิลป์)

-

3.5 ภาษาอังกฤษพิชิต GAT (ศิลป์) -

3.6 การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
จัดการภัยพิบัติ (ศิลป์)

-

3.7 IT Show Case (รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ และการ
ประกวดด้าน IT) (ศิลป์)

-
นิทรรศการ



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

3. การอบรม สัมมนา ฯ (ต่อ)

3.8 เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์และการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
เบื้องต้น (ศูนยว์ิทย)์

มี

3.9 สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 9 สู่การ
จัดการเรียนรู้ Education 4.0 (ศูนย์สนเทศ)

ยกเลิกการ
จัด

3.10 บรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (งานพัฒนา นศ.) วิทยากร
แม่เหล็ก

3.11 เทคนิคพิชิต GAT ภาษาไทย (กองวิชาการ) มี



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

4. นิทรรศการ/การแสดงผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์
สาธิต/น าเสนอ/ทดสอบ

24 18

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

4.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย มี

4.2 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มี

4.3 โครงการ “นิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่โดดเด่น
ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ”

มี

4.4 นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร มี

4.5 โครงการ “Happy farm of smart farmer” -



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

4. นิทรรศการ/การแสดงผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์

4.6 เทคโนโลยยีางพาราครบวงจร 2017 เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน

มี
เปลี่ยนชื่อ

4.7 โครงการ Magic chemistry มี

4.8 โครงการ “เปิดบ้านวิศวะสุราษฎร์ฯ (DONGPALM OPEN 
HOUSE) (**รูปแบบนิทรรศการ/แข่งขัน)

เปลี่ยนชื่อ

4.9 โครงการ ม.อ.วิชาการ : Healthy Food Good Life (สุขภาพดี 
เริ่มที่อาหาร)  (**รูปแบบนิทรรศการและสาธิต/ทดลอง)

มี



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

4. นิทรรศการ/การแสดงผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์

4.10 โครงการ อาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่มประจ าชาติอาเซียน มี (งบอื่น)

4.11 นิทรรศการวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยไีม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
นวัตกรรม

เปลี่ยนชื่อ

4.12 โครงการ IT 4.0 (รูปแบบนิทรรศการ และน าเสนอ) -

4.13 โครงการห้องสมุดพาเพลิน ‘60 -

4.14 นิทรรศการจิตตปัญญาศึกษา มี



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

4. นิทรรศการ/การแสดงผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์

4.15 กิจกรรม “Outdoor Laboratory” -

4.16 นิทรรศการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีเพื่อชุมชน มี

4.17 สอบวัดระดับภาษาจีน HSK เสมือนจริง (การทดสอบ) -

4.18 กิจกรรม “Learning Innovation” -



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

5. ออกร้านจ าหน่าย 3 3

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

5.1 The Bartender  (ออกร้านจ าหน่ายและการแสดงโชว์) -

5.2 ตลาดนัดเมืองคนดี มี

5.3 กิจกรรม “มอ.ว. มาร์เก็ต” มี



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

6. ประกวด/แข่งขัน/การแสดง/ตอบปัญหา 6 6

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

6.1 โครงการ “ประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มี

6.2 โครงการ “การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน ม.อ.
วิชาการ” ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มี

6.3 โครงการ “เปิดบ้านวิศวะสุราษฎร์ฯ (DONGPALM OPEN 
HOUSE) (รูปแบบนิทรรศการ/แข่งขัน)

-



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปี 2560 2559

6. ประกวด/แข่งขัน/การแสดง/ตอบปัญหา (ต่อ)

6.4 ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ มี

6.5 กิจกรรม “PSU-WIT on Stage” -

6.6 IT Show Case (รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ และการ
ประกวดด้าน IT)

-



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

7. ประกวดแข่งขันและการแสดง (บันเทิง) 5 *

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 2559 2560

7.1 ประกวดนกกรงหัวจุก มี *

7.2 ประกวดแอโรบิก (ภาคกลางคืน) มี *

7.3 การแสดงร าพื้นเมืองไททรงด าเยาวชนการแสดงมโนราห์

เยาวชน และการแสดงหนังตะลุงเยาวชน   (ภาคกลางคืน)          

มี *

7.4 การแสดงของชมรมต่าง ๆ (ภาคกลางคืน) มี *

7.5 ประกวดร ากลองยาง (โชว์) มี *



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

8. กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก และชุมชนฯ 22 *

ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมภาค 10  (กลุ่มวิสาหกิจบ้านนางไพร กลุ่มสมุนไพรนางไพร)
2) สวนสละอาทิตย์ (นาสาร) 3) สวนลุงสงค์ 
4) ผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา บ้านเชี่ยวหลาน 5) ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 
6) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ           7) พฤกษาประดิษฐ์ 
8) วิสาหกิจชุมชน (ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา)  9) ศูนยค์วบคุมยางสุราษฎร์ธานี 
10) มูลนิธิรักษ์ไทย ส านักงานสุราษฎร์ธานี 
11) ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาค 4 
12) ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพลังงาน 
13) โรงพยาบาลทักษิณ 
14) การผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP 



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

8. กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก และชุมชนฯ 22 *

15) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
16) เครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บรกิารธุรกิจอุตสาหกรรม (BDS) 
17) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มอ 
18) บริษัท เนเจอร์ ไอเดียร ์จ ากัด 
19) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด 
20) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปะ

ชีพภาคใต้ มทบ.45 ศูนย์วิภาวดีรังสิต 
21) การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
         22) เกษตรกรผู้เลี้ยงม้า



เปรียบเทียบกิจกรรมที่จัดปี 2559 กับ ปี 2560

ประเภทกิจกรรม ปี 2559 ปี 2560

9. กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 4 *

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 2559 2560

9.1 การแข่งขันจรวดขวดน้ า (อพวช) มี มี

9.2 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (อพวช) มี มี

9.3 คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช) มี *

9.4 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

(อบจ.สุราษฎร์ธานี)

มี มี


