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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558		

ที่ผ่านมา		ถือว่าบรรลุผลสำาเร็จตามอำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีภายใต้พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	2548		ดังผลงานท่ีปรากฏในรายงานประจำาปีฉบับนี้	ซ่ึงได้จัดทำา

ขึ้นเพื่อประมวลผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	ตลอดทั้งปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ	รายงานประจำาปีฉบับนี้

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย		เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน

ของสภามหาวิทยาลัย	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการจัดโครงการ

สัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย	ประจำาปี	พ.ศ.	2558	(Retreat	สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)	นอกจากเป็นโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ได้ทบทวนผล

การดำาเนินงาน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ

ฝ่ายบริหารแล้ว	ยังได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	มาร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์	ทำาให้เกิดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยหลายประการ	อาทิ	แนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็งเฉพาะทาง	เพื่อการพลิกฟื้น

เศรษฐกิจชายฝั่งทั้งสองของไทย	สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม	ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยจะเข้ามามีบทบาท

สำาคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ไปสู่ความมุ่งหวังของสังคมและประเทศชาติต่อไป

	 ขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน	ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย	แรงใจ	สติปัญญา	และเวลา

อันมีค่ามาร่วมสร้างสรรค์งานให้กับมหาวิทยาลัย	ขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับรวมทั้ง

บุคลากรทุกภาคส่วน	ที่ได้นำานโยบายและข้อเสนอแนะต่างๆ	จากสภามหาวิทยาลัยไปร่วมดำาเนินการ

นับเป็นการร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้	ในโอกาสนี้	ขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก	อำานวยพรที่ประเสริฐให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	และบุคลากรทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ก้าวหน้าท้ัง

หน้าที่การงาน	ครอบครัว	และประสบแต่โชคดีตลอดไป

(ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ครั้งที่	129-5/2558	ณ	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)			

	 การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ดำาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ

โดยกำาหนดปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	(ตุลาคม	2557	–	กันยายน	2558)	

มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยรวม	11	ครั้ง	และ	Retreat	สภามหาวิทยาลัย	1	ครั้ง	โดยจัดให้มีการประชุมสัญจรไป

ยังพ้ืนที่ต่างๆ	ทั้ง	3	วิทยาเขต	ซึ่งกระจายอยู่	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสงขลา	ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

และสำานักงานอธิการบดี	ประกอบด้วย	อำาเภอเมือง	และอำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	ท่ีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกอบด้วย	อำาเภอทุ่งสง	อำาเภอทุ่งใหญ่	และอำาเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และวิทยาเขตตรัง	ประกอบด้วย

อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	และอำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	ซึ่งการจัดประชุมสัญจรไปตามพื้นที่วิทยาเขตต่างๆ	เพ่ือให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากร	และได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพพื้นท่ีต่างๆ	ของแต่ละวิทยาเขตเพ่ือเป็น

องค์ประกอบในการนำามาพิจารณากำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ	ในแต่ละวิทยาเขตต่อไป		

 และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	และดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	สภามหาวิทยาลัย

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาชุดต่างๆ	เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของ

สภามหาวิทยาลัย	พิจารณากลั่นกรองหรือสนับสนุนการทำาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	ดังต่อไปนี้		

	 	 (1)	คณะกรรมการสภาวิชาการ	

	 	 (2)	คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

	 	 (3)	คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ	(ก.พ.ว.)	

	 	 (4)	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำามหาวิทยาลัย	(ก.บ.ม.)		

	 	 (5)	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	(ก.บ.พ.)

	 	 (6)	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย	(ก.อ.ม.)

	 นอกจากนี้	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่างๆ	โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

เป็นประธานของแต่ละกรรมการ	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	

ดังต่อไปนี้	 	 	
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	 	 (1)	คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(Auditing)

	 	 (2)	คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 	 (3)	คณะกรรมการนโยบายการเงิน		

	 	 (4)	คณะกรรมการนโยบายด้านผังเมืองและสาธารณูปโภค		

				 		 (5)	คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

				 		 (6)	คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

	 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ที่ผ่านมา	มีระเบียบวาระ	217	เรื่อง	จำาแนกเป็น

ระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	25	เรื่อง	ระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง	14	เรื่อง	ระเบียบวาระพิจารณาเชิงนโยบาย	7	เรื่อง

ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาทักท้วง	25	เรื่อง	ระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา	111	เรื่อง	ระเบียบวาระอื่นๆ	28	เรื่อง	และ

ระเบียบวาระลับ	7	เรื่อง	ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้	อาจจำาแนกผลการดำาเนินงานออกเป็น	2	ประเภท		คือ		

  1. ผลการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548	มีประเด็นสาระสำาคัญ	ประกอบด้วย

	 	 	 1.1	การกำาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย	มีเรื่องสำาคัญ	ได้แก่	อนุมัติแผนควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีการศึกษา	2557	–	2560	แผนสรรหาและ

ทดแทนบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก	และแผนสรรหาและทดแทนบุคลากรที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ	เพื่อกำาหนดแนวทาง

การสรรหาและทดแทนบุคลากรท่ีกำาลังจะเกษียณอายุราชการ	โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและบุคลากร

ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการในช่วงระหว่างป	ีพ.ศ.	2558	–	2567	(10	ปี)	และแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์	ประจำาปีการศึกษา	2557	-	2560

						 						 	 1.2	การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและผล

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ	จำานวน	25	เรื่อง	และรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2557-2560		ในด้านต่างๆ	จำานวน	7	ด้าน	ดังต่อไปนี้			

	 	 (1)	ด้านแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

	 	 (2)	ด้านแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	ประจำาปีการศึกษา	2557

	 	 (3)	ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

	 	 (4)	ด้านแผนพัฒนาระบบบัญชี	3	มิติ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

	 	 (5)	ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557		

	 	 (6)	ด้านแผนการหารายได้	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

	 	 (7)	ด้านแผนการประชาสัมพันธ์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

	 								 1.3	การออกประกาศ	ระเบียบ	และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	โดยออกประกาศ	จำานวน	1	ฉบับ	ระเบียบ

จำานวน	5	ฉบับ	และข้อบังคับ	จำานวน	7	ฉบับ	

	 								 1.4	การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการอนุมัติให้ปริญญา	โดยให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก

จำานวน	6	หลักสูตร	ให้ความเห็นชอบหลักสูตร	จำานวน	4	หลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร	จำานวน	5	หลักสูตร	เปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจำาหลักสูตร	จำานวน	54	หลักสูตร	และปิดหลักสูตร	จำานวน	1	หลักสูตร

อนุมัติให้ปริญญา	ระดับปริญญาตรี	ทั้งหมด	3,956	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	ทั้งหมด	12	คน

								 	 1.5	การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ	โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย์	จำานวน	1	ราย	และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จำานวน	21	ราย 

         1.6	การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งคณบดี	ผู้อำานวยการวิทยาลัย	ผู้อำานวยการสถาบัน 

ผู้อำานวยการสำานัก	จำานวน	11	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	คณะเกษตรศาสตร์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	วิทยาลัยการโรงแรม
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และการท่องเท่ียว	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา

		 	 	 1.7	การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	จำานวน	21	รายการ

								 	 1.8	การส่งเสริม	สนับสนุน	และแสวงหาวิธีการ	เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	เช่น	พิจารณา

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	กับประเทศเยอรมัน	เพื่อดำาเนินการจัดตั้ง

สถาบันเยอรมัน	–	ไทย	(German	–	Thai	Institute)	และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็งเฉพาะทาง	(Reporfiling)	

  2. ผลการดำาเนินงานในด้านอื่น ๆ   

 สภามหาวิทยาลัยฯ	ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย	โดยการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ

ของมหาวิทยาลัย	เช่น	การเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	หรือร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ

บรรยายในโครงการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	การเข้าร่วม

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย	การร่วมแสดงความยินดี	และมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	บุคลากร	และนักศึกษา	ที่ได้รับรางวัลต่างๆ	เป็นต้น	และยังมีการจัดกิจกรรมการบรรยาย

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	และบุคลากร	โดยได้เรียนเชิญกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ	มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และเชิญ

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์	ในพ้ืนที่ต่างๆ	มานำาเสนอข้อมูล	“หลักการทำางานที่ประสบ

ความสำาเร็จ”	ในช่วงหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันเก่ียวกับการบริหารมหาวิทยาลัย	ทำาให้มีปฏิสัมพันธ์ดีขึ้น

	 นอกจากน้ี	ได้กำาหนดให้จัด	Retreat	สภามหาวิทยาลัยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อเป็นการทบทวนงานนโยบายเพื่อติดตาม

และประเมินผลการดำาเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ	เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีท่ีผ่านมา	และเพื่อ

กำาหนดทิศทางในการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ	ในปีต่อไป	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ	2558	ได้จัดโครงการสัมมนา

ทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปี	พ.ศ.2558	(Retreat	สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)	ในระหว่างวันที่	30	-	31	พฤษภาคม	2558	ณ	โรงแรมพีชลากูน่า	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัด

กระบี่	โดยมีกิจกรรมหลักๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	บรรยายพิเศษ	หัวข้อเรื่อง	ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย	เพื่อการเป็นพลโลก

	 2.	บรรยายพิเศษ	หัวข้อเรื่อง	นโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะ

ปฏิรูป	และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	

	 3.	บรรยายพิเศษ	หัวข้อเรื่อง	แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ	มทร.ศรีวิชัย	ในอนาคต

	 4.	เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หัวข้อเรื่อง	การพัฒนา	มทร.	ศรีวิชัย	อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

	 ทั้งนี้	สภามหาวิทยาลัยฯ	ได้ถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ	โดยการแจ้งมติการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย	ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม	และผลการดำาเนินงานผ่านทางเว็ปไซต์

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	http://council.rmutsv.ac.th/	และได้จัดทำารายงานประจำาปี

เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี	เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป		
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ.	2548	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2548	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ	และประกาศ

ใช้ในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	122	ตอนที่	6	ก	วันที่	18	มกราคม	2548	พระราชบัญญัตินี้มีผลทำาให้เกิดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	จำานวน	9	แห่ง	โดยสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ				

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มุ่งเน้นการจัดการศึกษาช้ันสูง	ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพท่ีมีความ

สามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และการบริการ	และยึดแนวทางท่ีว่า	“มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ทำาเป็น และใช้เป็น 

ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม”	นอกจากนี้ยังมีนโยบาย	ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการ

ชุมชน	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตาม

วิสัยทัศน์	และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีที่ตั้งสำานักงานอธิการบดีที่อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	แบ่งพื้นที่ออกเป็น

3	พื้นที่	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	พ้ืนที่จังหวัดสงขลา	ประกอบด้วย	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	มีเนื้อท่ีท้ังหมด	262	ไร่	2	งาน	26			วา	มี

หน่วยงานจัดการศึกษา	5	คณะ	ได้แก่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	และอำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	มีเนื้อที่ท้ังหมด	161	ไร่	2	งาน	49			ตารางวา

มีหน่วยงานจัดการศึกษา	คือ	วิทยาลัยรัตภูมิ	ทำาการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	และระดับ

ปริญญาตรี	

	 	 2.	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ประกอบด้วย	อำาเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	มีเนื้อที่ทั้งหมด	2,500	ไร่

และอำาเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	มีเนื้อท่ีท้ังหมด	552	ไร่	88				วา	มีหน่วยงานจัดการศึกษา	5		คณะ		ได้แก่		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะสัตวแพทยศาสตร์

และพื้นที่อำาเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	มีเน้ือที่ ท้ังหมด	589	ไร่	มีหน่วยงานจัดการศึกษา	คือ	วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

	 	 3.	วิทยาเขตตรัง	ประกอบด้วย	อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	มีเนื้อท่ีทั้งหมด	1,700	ไร่	มีหน่วยงานจัดการศึกษา	2

คณะ/วิทยาลัย	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว	และอำาเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร	มีเนื้อที่ทั้งหมด	218	ไร่	1	งาน	63	ตารางวา	ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร	

    

 

6-2

6-10

8-10

ความเป็นมา...
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	พื้นที่อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช																																																																			

อำาเภอทุ่งใหญ่	และ	อำาเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ปรัชญา  

	 “สร้างคนสู่งาน		เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ปณิธาน 

	 “ด้วยปณิธานที่ต้ังมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตท่ีรู้จริง	ปฎิบัติได้	

เปี่ยมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ”

วิสัยทัศน ์    

	 “มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล	ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม”

ค่านิยมหลัก 

	 “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีคุณธรรม	รับผิดชอบต่อหน้าที่	มีทักษะปฏิบัติ	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ 

	 1.		ผลิตกำาลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

	 2.		สร้างงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรมสู่การผลิต	การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 3.		ให้บริการวิชาการแก่สังคม	เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

	 4.		ทำานุบำารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
	 1.		นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

	 2.		นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

	 3.		นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร

	 4.		นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	และบริการชุมชน

	 5.		นโยบายด้านพัฒนาการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 6.		นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

เป้าประสงค์
	 1.		บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้านสังคมศาสตร์	มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

	 2.		งานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต	การบริการ	และสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 3.		ชุมชนและสังคมไทย	ได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	และเพิ่ม			

     ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

	 4.		นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำานึกในการทำานุบำารุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	 “ผลิตนักเทคโนโลยี	ตามวิถีราชมงคล	ด้วยคนของศรีวิชัย”

อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	 ความเป็นชาวราชมงคล

	 ความเป็นนักเทคโนโลยี

	 ความเป็นคนศรีวิชัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาลัยรัตภูมิ	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 1.	มีวินัย	ซื่อสัตย์	เสียสละ	จิตสาธารณะ	และภักดีต่อองค์กร

	 2.	เป็นนักปฏิบัติ	ใฝ่รู้	สู้งาน

	 3.	คิดเป็น	ทำาเป็น	ใช้เป็น

 4.	มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

	 5.	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	มีทักษะการสื่อสารระดับสากล	

	 6.	รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

	 7.	สามารถทำางานเป็นทีมได้	ทั้งในบทบาทของผู้นำาและผู้ตาม

	 8.	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

	 9.	มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อำาเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร	จังหวัดชุมพร
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบาย	

สำานักงานวิทยาเขต

ตรัง
นครศรีธรรมราช

สำานักงานอธิการบดี คณะ

เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

วิทยาลัย

การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และการจัดการ
รัตภูมิ

สถาบัน

วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สำานัก

วิทยบริการ
และเทคโนโลยี  
สารสนเทศ
ส่งเสริม
วิชาการ	
และงาน
ทะเบียน

กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ
กองออกแบบและ
พัฒนาอาคาร	สถานที่

คณะกรรมการประจำา
	เช่น		สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สำานักงานนิติการ หน่วยตรวจสอบภายใน
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ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุพจน์  เฟ่องฟูพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรมศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

ศ.ดร.กำาพล  อดุลวิทย์
(ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	20	ก.ค.	2558)

ศ.ดร.สำาเริง  จักรใจ ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทําเนียบกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.กำาพล  อดุลวิทย์

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

รศ.ดร.สุพจน์  เฟ่องฟูพงศ์

ศ.ดร.สำาเริง  จักรใจ

ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม

ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร
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ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ นายนิพนธ์  ภิญโญ นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ นายสลิล  โตทับเที่ยง

ผศ.รุจา  ทิพย์วารี
อธิการบดี

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

นายนิพนธ์  ภิญโญ นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

ผศ.รุจา  ทิพย์วารี

ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม

นายสลิล  โตทับเที่ยง

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี	

ประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี
รองอธิการบดี

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี

ประจำาวิทยาเขตตรัง

นายจำาเริง  ฤทธิ์นิ่ม
ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ
ตั้งแต่วันที่	28	เม.ย.	2557
ถึงวันที่	21	มี.ค.	2558

ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ																
ตั้งแต่วันที่	7	เม.ย.	2558																	

ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตั้งแต่วันที่	28	เม.ย.	2557
ถึงวันที่	21	มี.ค.	2558

น.ส.ปยาภรณ์ ธุระกิจจำานง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์											

ตั้งแต่วันที่	7	เม.ย.	2558

ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ

นายจำาเริง  ฤทธิ์นิ่ม

ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี

ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
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รศ.ดร.สมพร  ณ นคร
คณาจารย์

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
คณาจารย์

ผศ.คณิต  ขอพลอยกลาง
คณาจารย์

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
คณาจารย์

นายไพโรจน์  แสงอำาไพ
คณาจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา
คณาจารย์

ตั้งแต่วันที่	28	ก.ค.	2556		ถึงวันที่	22	มี.ค.	2558

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
คณาจารย์																																							

ตั้งแต่วันที่	7	พ.ค.	2558

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

ผศ.อุดร  นามเสน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ดร.สมพร  ณ นคร

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ
คณาจารย์

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง

นายไพโรจน์  แสงอำาไพ
คณาจารย์

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิรผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร

ผศ.คณิต  ขอพลอยกลาง

นางดรุณี  ลีนิน
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 1. โครงสร้าง อำานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 กฎหมายกำาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล	พ.ศ.	2548	มาตรา	15	มาตรา	16	และมาตรา	17	ดังนี้

	 มาตรา	15		ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย

	 (1)		นายกสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 (2)		กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง	ได้แก่	อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 (3)		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนหกคน	ซึ่งเลือกจากผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อำานวยการสถาบัน

ผู้อำานวยการสำานัก	ผู้อำานวยการวิทยาลัย	และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

 (4)		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนหกคน	ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งตาม	(3)

	 (5)		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนสิบส่ีคน	ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งจากบุคคล

ภายนอกมหาวิทยาลัย	โดยคำาแนะนำาของนายกสภามหาวิทยาลัย	และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม	(2)	(3)	และ	(4)

ทั้งนี้	ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กฎหมาย	การงบประมาณ

และการเงิน	การบริหารงานบุคคล	การศึกษา	เศรษฐศาสตร์	และสังคมศาสตร์	อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน	และด้านอื่นๆ    

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง	ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม	(3)	เป็นเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี

 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

	 คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติของผู้เลือก	ตลอดจนหลักเกณฑ์	และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม	(3)	และ	(4)	ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 มาตรา	16		นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	15	(3)	(4)	และ	(5)	มีวาระการดำารง

ตำาแหน่งคราวละสามปี	แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้

	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง	นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

มาตรา	15	(3)	(4)	และ	(5)	พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

	 (1)		ตาย

	 (2)		ลาออก

	 (3)		ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น

	 (4)		ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก

	 (5)		สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย	บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

	 (6)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (7)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 การพ้นจากตำาแหน่งตาม	(5)	ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่

โครงสร้าง อำานาจหน้าที่ และคุณสมบัติ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 ในกรณีที่ตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง	ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดำาเนินการ

ให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำาแหน่งที่ว่าง	ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่

	 ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	15	(3)	(4)	หรือ	(5)	พ้นจากตำาแหน่ง

ก่อนครบวาระ	และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ังหรือได้มีการเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งแทนแล้ว	ให้ผู้ซ่ึงได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	หรือได้รับเลือกอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน	แต่ถ้าวาระการดำารงตำาแหน่ง

เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน	จะไม่ดำาเนินการให้มีผู้ดำารงตำาแหน่งแทนก็ได้

 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	15	(3)	(4)	และ	(5)	พ้นจากตำาแหน่ง

ตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่	ให้นายกสภามหาวิทยาลัย	หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจาก

ตำาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว

 ให้มีการดำาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	15	(3)	(4)	และ	

(5)	ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่ง

 มาตรา	17		สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำานาจ

และหน้าที่	ดังนี้	

	 (1)		วางนโยบาย	และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา	การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่

เน้นการปฏิบัติ	ทำาการสอน	ทำาการวิจัย	ผลิตครูวิชาชีพ	ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่

สังคม	ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 (2)		วางระเบียบ	ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย	และอาจมอบให้ส่วนราชการใด	ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้

วางระเบียบ	ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ	ไปก็ได้

	 (3)		กำากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

	 (4)		ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

	 (5)		พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

	 (6)		พิจารณาการจัดตั้ง	การรวม	และการยุบเลิก	สำานักงานวิทยาเขต	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะ	สถาบัน	สำานัก	วิทยาลัย

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

	 (7)		อนุมัติให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

	 (8)		อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง	และสถาบันอื่นเข้าสมทบ	หรือการยกเลิกการสมทบ

	 (9)		พิจารณาเสนอเร่ืองเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	อธิการบดี	ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์พิเศษ

	 (10)		แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อำานวยการสถาบัน	ผู้อำานวยการสำานัก	ผู้อำานวยการวิทยาลัย	หรือ

หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	รองศาสตราจารย์พิเศษ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ	และกรรมการสภาวิชาการ

	 (11)		อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

	 (12)		วางระเบียบและออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและการจัดหารายได้

ของมหาวิทยาลัย

	 (13)		พจิารณาดำาเนนิการเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลยัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบข้าราชการพลเรอืน

ในสถาบันอุดมศึกษา	และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

 (14)		แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใด	หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 (15)		พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ	และอาจมอบหมาย
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 ให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

	 (16)		ส่งเสริม	สนับสนุน	และแสวงหาวิธีการ	เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

	 (17)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

 2. คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 2.1		คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย

	 	 1)		มีภาวะผู้นำา	วิสัยทัศน์	ศรัทธาในปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

	 	 2)		เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

  3)		เป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในอาชีพการงาน	มีประสบการณ์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอม

รับทั่วไป

	 	 4)		เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำาแหน่งหน้าที่

	 	 5)		ไม่เป็นข้าราชการ	พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

	 	 6)		ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 2.2	คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 1)		เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในปณิธาน	และสนใจภารกิจของมหาวิทยาลัย

	 	 2)		เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

	 	 3)		เป็นผู้ประสบความสำาเร็จในอาชีพการงาน	มีภาวะผู้นำาในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับ

ทั่วไป

	 	 4)		เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

	 	 5)		ไม่เป็นข้าราชการ	พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

	 2.3		คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง	

							เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

	 2.4		คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร

	 เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อำานวยการสถาบัน	ผู้อำานวยการสำานัก	ผู้อำานวยการวิทยาลัย	และหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย

	 2.5		คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำาและข้าราชการ

				 	 1)		เป็นคณาจารย์ประจำาและข้าราชการ	ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี	ติดต่อกัน	

นับถึงวันที่สมัครรับเลือกตั้ง

  2)		ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อำานวยการสถาบัน	ผู้อำานวยการสำานัก	ผู้อำานวยการวิทยาลัย 

และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

	 	 3)		ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

	 	 4)		ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในระยะเวลาสองปีนับถึงวันที่สมัครรับเลือกตั้ง
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ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การดำาเนินงาน

ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
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    9/2557	 			วันที่	31	ตุลาคม	2557									ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

	 	 	 อำาเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 		10/2557	 วันที่	28	พฤศจิกายน	2557	 ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

	 		11/2557	 		วันที่	26	ธันวาคม	2557	 ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

	 125-1/2558	 		วันที่	30	มกราคม	2558	 ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

	 126-2/2558	 	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2558	 ณ	สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ทุ่งใหญ่)	   

	 	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช		

	 127-3/2558	 			วันที่	27	มีนาคม	2558	 ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

	 	 							เมษายน	2558	 งดประชุม

	 128-4/2558	 วันที่	29	พฤษภาคม	2558	 ณ	ห้องประชุม	PEACE	HALL	โรงแรม	พีชลากูน่า

	 	 	 รีสอร์ท	แอนด์	สปา	(อ่าวนาง)	จังหวัดกระบี่

												วันที่	30	–	31	พฤษภาคม	2558

											Retreat	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

																	ราชมงคลศรีวิชัย	ครั้งที่	2												

	 129-5/2558	 		วันที่	26	มิถุนายน	2558	 ณ	หอประชุมสำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช                

	 	 	 (ไสใหญ่)	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 130-6/2558	 	วันที่	24	กรกฎาคม	2558	 ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

	 131-7/2558	 		วันที่	28	สิงหาคม	2558	 ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

	 132-8/2558	 		วันที่	24	กันยายน	2558	 ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

	 การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ดำาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ

โดยกำาหนดปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558		(1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558)

มีการประชุมรวม	11	ครั้ง		มีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้		

 1.  ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้จัดประชุมสัญจรไปตามพื้นท่ี

หน่วยงานต่างๆ	ดังต่อไปนี้		

 2.  จำานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

	 	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด	217	เรื่อง	จำาแนกเป็นวาระพิจารณา

เชิงนโยบาย	7	เรื่อง	วาระปกติเรื่องเพื่อทราบ	25	เรื่อง	เรื่องสืบเนื่อง	14	เรื่อง	เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง	25	เรื่อง	เรื่อง

เพื่อพิจารณา	111	เรื่อง	วาระอื่นๆ	28		เรื่อง	และวาระลับ	เรื่องเพื่อพิจารณา	7	เรื่อง	ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่ วันที่ สถานที่

ณ	โรงแรม	พีชลากูน่า	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	(อ่าวนาง)	

จังหวัดกระบี่

การดำาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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9/2557

10/2557

11/2557

125-1/2558

126-2/2558

127-3/2558

128-4/2558

129-5/2558

130-6/2558

131-7/2558

132-8/2558

รวม

1

2

-

-

1

-

1

-

-

1

1

7

4

4

1

1

2

2

4

1

2

2

2

25

1

2

2

1

1

-

-

2

2

3

-

14

-

-

-

-

-

-

11

3

5

3

3

25

6

13

13

8

13

12

8

5

9

13

11

111

1

3

5

4

6

1

-

4

1

1

2

28

-

2

1

1

-

-

1

-

-

1

1

7

13

26

22

15

23

15

25

16

19

24

20

217

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครั้งที ่
จำานวนวาระปกติ (เรื่อง) จำานวนวาระลับ (เรื่อง)

เชิง
นโยบาย

เพื่อ
ทราบ

เพื่อ
ทราบ

รวมวาระ
การประชุม
แต่ละครั้ง

สืบ
เนื่อง

พิจารณา
ทักท้วง

เพื่อ
พิจารณา

เพื่อ
พิจารณาอื่น ๆ

 3.  จำานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุม 

	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จำานวน	29	คน	จำาแนกเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	(รวมนายกสภามหาวิทยาลัย)	15	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่งอธิการบดี	1	คน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	1	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผู้บริหาร	6	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา	6	คน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มีกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย	ครั้งละ	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	79	จำาแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

11	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง	2	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร	5	คน	และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย	จากคณาจารย์ประจำา	5	คน	ดังต่อไปนี้			

9/2557

10/2557

11/2557

125-1/2558

126-2/2558

127-3/2558

128-4/2558

129-5/2558

130-6/2558

131-7/2558

132-8/2558

11

13

9

11

10

10

12

10

12

12

9

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

4

4

6

6

5

3

6

6

6

6

6

6

5

6

5

4

5

5

5

5

4

5

79

83

79

83

72

65

83

79

83

83

76

23

24

23

24

21

19

24

23

24

24

22

คิดเป็น
ร้อยละครั้งที่

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(15 คน)

กรรมการ
โดยตำาแหน่ง

(2 คน)

กรรมการ
จากผู้บริหาร

 (6 คน)

กรรมการ
จากคณาจารย์ประจำา            

(6 คน)

รวม
(29 คน)

เฉลี่ยจำานวน
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

11 2 5 5 23 79
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  4.  ประมวลผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้

 (1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำาการสอน ทำาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

1)	แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

ประจำาปีการศึกษา	2557	–	2560		

2)	แผนสรรหาและทดแทนบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก	และแผนสรรหาและทดแทนบุคลากร

ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ

3)	แผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

4)	แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ประจำาปีการศึกษา	2557	-	2560

5)	แผนการดำาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	(BIC-RMUTSV)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

6)	ขอบเขตและแนวทางการดำาเนินงานประเมินผลการดำาเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

9/2557

31	ต.ค.	2557

10/2557

28	พ.ย.	2557

125-1/2558

30	ม.ค.	2558

126-2/2558

27	ก.พ.	2558

130-6/2558

24	ก.ค.	2558

131-7/2558

28	ส.ค.	2558

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน 5 เรื่อง

9/2557
31	ต.ค.	2557

1)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ	พ.ศ.	2557

11/2557
26	ธ.ค.	2557

2)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่
ก่อให้เกิดรายได้	พ.ศ.	2557

128-4/2558
29	พ.ค.	2558

3)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา	พ.ศ.	2558

129-5/2558
26	มิ.ย.	2558

4)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการ
นักศึกษา	พ.ศ.	2558

130-6/2558
24	ก.ค.	2558

5)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร	ระดับคณะและระดับสถาบัน	พ.ศ.	2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7 เรื่อง

11/2557
26	ธ.ค.	2557

1)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและ
การฝึกงานวิชาชีพ	พ.ศ.	2557	

2)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา	พ.ศ.	2557

 (2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย

เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
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การประชุมครั้งที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7 เรื่อง

130-6/2558
24	ก.ค.	2558

3)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

4)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการกำาหนดระดับตำาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น	(ฉบับที่	3)												
พ.ศ.	2558

131-7/2558
28	ส.ค.	2558

5)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ	และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	2558

6)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	พ.ศ.	2558

132-8/2558
24	ก.ย.	2558

7)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	พ.ศ.	2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน 1 เรื่อง

132-8/2558
24	ก.ย.	2558

1)	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

 (3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

ทุกรอบ
การประชุม

1)	รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9/2557
31	ต.ค.	2557

2)	รายงานการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	(มทร.)	ทั้ง	9	แห่ง	เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

3)	รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

4)	รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ	ประจำา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	-	2557

10/2557
28	พ.ย.	2557

5)	รายงานการรับ-จ่ายเงิน	ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	6	
ประจำาปีการศึกษา	2556

10/2557
28	พ.ย.	2557

6)	รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	6	ประจำาปี
การศึกษา	2556

7)	รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำาปีงบประมาณ	2557	ณ	สิ้นไตรมาสที่	4																														
(1	ต.ค.	56	–	30	ก.ย.	57)

8)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ด้านแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557																																								
(1	ต.ค.	56	–	30	ก.ย.	57)

9)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ด้านแผนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ	ประจำาปีการศึกษา	2557
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การประชุมครั้งที่ี่ เรื่อง

11/2557
26	ธ.ค.	2557

10)	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
ณ	สิ้นไตรมาส	4	(1	ต.ค.	56	–	30	ก.ย.	57)

11)	รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ประจำาปี	พ.ศ.	2553	-	2556

12)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ด้านแผนเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	(1	ต.ค.	56	–	30	ก.ย.	57)

13)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	
ด้านแผนพัฒนาระบบบัญชี	3	มิติ	ประจำาปีงบประมาณ	2557	(รอบ	6	เดือน)

125-1/2558
30	ม.ค.	2558

14)	รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	2015	

15)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ด้านแผนการอนุรักษ์
พลังงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	รอบ	6	เดือน	(1	มี.ค.	57	–	31	ส.ค.	57)

16)	รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

126-2/2558
27	ก.พ.	2558

17)	รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย																		
ครั้งที่	31	“พระนครเกมส์”	

18)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ด้านแผนการหารายได้	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	(1	เม.ย.	57	–	30	ก.ย.	57)

19)	รายงานผลเงินลงทุนและดอกเบี้ยเงินลงทุน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

127-3/2558
27	มี.ค.	2558

20)	รายงานผลการตรวจประเมินสถาบัน	เพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

127-3/2558
27	มี.ค.	2558

21)	รายงานการลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำารุงอากาศยาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	-	2565

128-4/2558
29	พ.ค.	2558

22)	รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สิ้นไตรมาสที่	2																																			
(1	ต.ค.	57	–	31	มี.ค.	58)

129-5/2558
26	มิ.ย.	2558

23)	รายงานสรุปกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558

130-6/2558
24	ก.ค.	2558

24)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	
ด้านแผนการประชาสัมพันธ์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	(รอบ	12	เดือน)

25)	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ด้านแผนพัฒนาระบบ
บัญชี	3	มิติ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	(รอบ	12	เดือน)

26)	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
ณ	วันที่	15	มิถุนายน	2558

27)	รายงานผลการดำาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	(BIC-RMUTSV)	ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ.	2557
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การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

131-7/2558
28	ส.ค.	2558

28)	รายงานผลการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

29)	รายงานผลการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	รอบ	9	เดือน		(1	ต.ต.	57	–	30	มิ.ย.	58)	

30)	รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	2558	สิ้นไตรมาสที่	3																																					
(1	ต.ค.	57	–	30	มิ.ย.	58)

31)	รายงานการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์	ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

132-8/2558
24	ก.ย.	2558

32)	รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปี	พ.ศ.	2558	(Retreat	สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

132-8/2558
24	ก.ย.	2558

34)	รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	สำานัก	
ประจำาปีการศึกษา	2557

 (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จำานวน  6  หลักสูตร

10/2557
28	พ.ย.	2557

1)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการตลาด	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)

125-1/2558
30	ม.ค.	2558

2)	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน	(หลักสูตรใหม่	
พ.ศ.	...)

128-4/2558
29	พ.ค.	2558

3)	หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)

129-5/2558
26	มิ.ย.	2558

4)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงนิเวศ	(หลักสูตรใหม่	
พ.ศ.	...)

131-7/2558
28	ส.ค.	2558

5)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ	(หลักสูตรใหม่	
พ.ศ.	...)

6)	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)

ให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำานวน  4  หลักสูตร

10/2557
28	พ.ย.	2557

1)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ	
(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)

126-2/2558
27	ก.พ.	2558

2)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)

3)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	
(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)

128-4/2558
29	พ.ค.	2558

4)	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)	และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)
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การประชุมครั้งท่ี
ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน 54 หลักสูตร

9/2557
31	ต.ค.	2557

1)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)	

11/2557
26	ธ.ค.	2557

2)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

3)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีนำ้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี	(หลักสูตรใหม่	
พ.ศ.	2554)

4)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)		

5)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

6)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

7)	หลักสูตรการแพทย์แผนไทย	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2553)

8)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(หลักสูตรปรับปรุง	
พ.ศ.	2555)

9)	หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	
2555)

10)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)

11)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	
2555)

12)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)

125-1/2558
30	ม.ค.	2558

13)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นำ้า	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2555)

14)	หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	
2555)

15)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการประมง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

16)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

17)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

18)	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2554)

19)	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2554)

126-2/2558
27	ก.พ.	2558

20)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

21)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

22)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการเงิน	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)

23)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการท่องเที่ยว	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

24)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการโรงแรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)



30 รายงานประจำาปี 2558 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมครั้งที่
ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน 54 หลักสูตร

127-3/2558
27	มี.ค.	2558

25)	หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	
(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2553)

26)	หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	(หลักสูตรใหม่	
พ.ศ.	2553)

27)	หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	(หลักสูตรใหม่
พ.ศ.	2553)

28)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2554)

29)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมสำารวจ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

127-3/2558
27	มี.ค.	2558

30)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2555)

31)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2555)

32)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2555)

33)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2556)

34)	หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	(หลักสูตรปรับปรุง	
พ.ศ.	2555)

128-4/2558
29	พ.ค.	2558

35)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

36)	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

37)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(หลักสูตรปรับปรุง	
พ.ศ.	2555)

38)	หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	
2555)

129-5/2558
26	มิ.ย.	2558

39)	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

40)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการท่องเที่ยว	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

41)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2554)

130-6/2558
24	ก.ค.	2558

42)	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.	2555)

43)	หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

131-7/2558
28	ส.ค.	2558

44)	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

45)	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)



31รายงานประจำาปี 2558
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมครั้งที่
ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน 54 หลักสูตร

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

46) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

47) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

48) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

49) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

50) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

51) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

52) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

53) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

54) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จำานวน 5 หลักสูตร

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)

130-6/2558
24 ก.ค. 2558

3) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

4) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...)

5) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)

ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร จำานวน 1 หลักสูตร

126-2/2558
27 ก.พ. 2558

1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551)

เรื่องอื่นๆ จำานวน 11 หลักสูตร

9/2557
31 ต.ค. 2557

1) ให้ความเห็นชอบแก้ไขคำาอธิบายรายวิชา 07-118-404  ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

11/2557
26 ธ.ค. 2557

2) ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

125-1/2558
30 ม.ค. 2558

3) ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

4) ให้ความเห็นชอบแก้ไขรหัสวิชาและรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)



32 รายงานประจำาปี 2558 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมครั้งที่ เรื่องอื่นๆ จำานวน 11 หลักสูตร

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

5) แก้ไขรหัสวิชาและรายชื่อวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

6) ให้ความเห็นชอบรายวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2551)  ต้องศึกษาเพิ่มเติม

130-6/2558
24 ก.ค. 2558

7) ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

8) ให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนจำานวนชั่วโมงการเรียนรายวิชาชีพเฉพาะ ในชั่วโมงบรรยาย 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

9) ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

10) ให้ความเห็นชอบปรับเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 (5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำานัก

วิทยาลัยหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ

ดังกล่าว

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) สำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 (6) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

(อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 3,956 คน และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 12  คน)

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

126-2/2558
27 ก.พ. 2558

1) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จำานวน 342 คน  
และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 5 คน

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

2) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 82 คน

129-5/2558
26 มิ.ย. 2558

3) พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2557

130-6/2558
24 ก.ค. 2558

4) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จำานวน 2,144 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 3 คน

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

5) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จำานวน 1,388 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 4 คน 
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 (7) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

1) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตำาแหน่งที่ว่างลง จำานวน 1 ราย

 (8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการวิทยาลัย

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

126-2/2558
27 ก.พ. 2558

1) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งคณบดี ผู้อำานวยการวิทยาลัย
ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก (จำานวน 9 หน่วยงาน) 

2) แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

3) แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

4) แต่งตั้งรองอธิการบดี จำานวน 1 ราย

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

5) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

6) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

 (9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

9/2557
31 ต.ค. 2557

1) อนุมัติวงเงินเก็บรักษาสำาหรับเป็นเงินทดรองจ่ายการบริการทางวิชาการและงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

10/2557
28 พ.ย. 2557

2) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม (งานฟาร์ม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานฟาร์ม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

11/2557
26 ธ.ค. 2557

3) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เพื่อปรับปรุง
โรงเพาะหอย และโรงเพาะฟักสัตว์นำ้ากร่อย

 125-1/2558
30 ม.ค. 2558

4) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างจัดทำาแบบรูป รายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

126-2/2558
27 ก.พ. 2558

5) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยรัตภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทำาแบบ
รูป รายการสิ่งก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม วิทยาลัยรัตภูมิ

6) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ งวดที่ 25 
(งวดสุดท้าย)

7) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
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การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

8) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจ้างจัดทำาแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์
สัตว์นำ้า สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำานักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

10) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการ
จัดระเบียบร้านอาหารหาดชลาทัศน์

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

11) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สโมสรอาจารย์ เป็นอาคารปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์

12) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์

13) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา และจัดซื้อครุภัณฑ์อัฒจันทร์ 

14) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ฝากธนาคารประเภทฝากประจำา 

15) อนุมัติการขอยืมเงินงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่างวด
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ งวดที่ 15-18

129-5/2558
26 มิ.ย. 2558

16) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมงานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ เพื่อใช้
สำาหรับจัดซื้อพันธุ์สัตว์และครุภัณฑ์

130-6/2558
24 ก.ค. 2558

17) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตตรัง ฝากธนาคารประเภท
ฝากประจำา

18) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2557

19) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

20) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำานักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
การก่อสร้างฯ และซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์

21) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 (10) พิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  (พิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 1 ราย และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 21 ราย)

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

10/2557
28 พ.ย. 2557

1) กำาหนดกรอบอัตรากำาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

2) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 3 ราย)

11/2557
26 ธ.ค. 2557

3) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 2 ราย)
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การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

126-2/2558
27 ก.พ. 2558

4) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 3 ราย)

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

5) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย กรณีเรื่องร้องทุกข์ 
ของบุคลากร จำานวน 1 ราย 

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

6) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 2 ราย)

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

7) พิจารณาทบทวนวันที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 1 ราย)

8) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ (จำานวน 1 ราย) 
และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 6 ราย) 

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

9) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำานวน 4 ราย)

10) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ของบุคลากร จำานวน 1 ราย

 (11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ือง

หนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง
9/2557

31 ต.ค. 2557
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

11/2557
26 ธ.ค. 2557

2) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน

3) แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำานวยการวิทยาลัย

126-2/2558
27 ก.พ. 2558

5) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

6) แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย แทนตำาแหน่งที่ว่างลง

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

7) แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2557

129-5/2558
26 มิ.ย. 2558

8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

9) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก 
ประจำาปีการศึกษา 2557

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

10) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่
ว่างลง จำานวน 1 ราย

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

11) แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

12) แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย

13) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558
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 (12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจ

มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

10/2557
28 พ.ย. 2557

1) พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา 
2554 – 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2) ให้ความเห็นชอบแก้ไขความในมาตรา 2 ของร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรสำาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำาตำาแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่....) พ.ศ. .....

11/2557
26 ธ.ค. 2557

3) พิจารณากำาหนดตำาแหน่งรองคณบดี เพิ่มอีก 1 ตำาแหน่ง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

125-1/2558
30 ม.ค. 2558

4) พิจารณาข้อเสนอแนะการปฏิรูป โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

129-5/2558
26 มิ.ย. 2558

5) พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 
ลงทะเบียนเรียนเกิน 25 หน่วยกิต

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

6) ให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเกินกว่าที่กำาหนดของนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกสัญญาข้อตกลงอนุญาตให้เป็นผู้ดำาเนินการผลิตนม
พาสเจอร์ไรส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

 (13) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งท่ี เรื่อง

127-3/2558
27 มี.ค. 2558

1) พิจารณาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ
ประเทศเยอรมัน เพื่อดำาเนินการจัดตั้งสถาบันเยอรมัน – ไทย  (German – Thai Institute) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

128-4/2558
29 พ.ค. 2558

2) พิจารณาการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) 

131-7/2558
28 ส.ค. 2558

3) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Universiti Teknologi 
MARA ประเทศมาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

132-8/2558
24 ก.ย. 2558

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความ
เข้มแข็งเฉพาะทาง (Reporfiling)

 5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้

ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 	ดังต่อไปนี้

	 1.	การเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

	 2.	ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย	ในโครงการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	เช่น	โครงการสัมมนา

ทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปี	2558	(Retreat	สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

 3.	การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	เช่น	กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	งานนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	2015	เป็นต้น	
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	 4.	ร่วมแสดงความยินดี	และมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยฯ	บุคลากร	และนักศึกษา	ที่ได้รับรางวัลต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

	 4.1	ศาสตราจารย์	ดร.ดุสิต		เครืองาม	(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ได้รับโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็น

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ		

 4.2	ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์	(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี	2557	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	ในโครงการหนึ่งล้านความดีถวายในหลวง

	 4.3	ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์	(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ได้รับรางวัลนักเรียน

ทุนรัฐบาลไทยดีเด่น	ประจำาปี	2557		

	 4.4		ศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์	(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ได้รับคัดเลือกให้ดำารง

ตำาแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(สจล.)	

 4.5		รองศาสตราจารย์สุชาติ		เย็นวิเศษ	(บุคลากร)	และนายทวิชาติ		เย็นวิเศษ	(บุคลากร)	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

และรางวัลพิเศษ	Special	Award	จาก	Asia	Invention	Association	(AIA)	ผลงานเครื่องผลิตผงโลหะทองคำาโดยการฉีด

พ่นด้วยแรงดันสูง	(High	Pressure	Water	Atomizer	for	Producing	Gold	Metal	Powder)

	 4.6		ดร.จเร		สุวรรณชาติ	(บุคลากร)	และ	ดร.นันทชัย		ชูศิลป์	(บุคลากร)	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	และรางวัล

พิเศษ	Special	Award	จาก	Korea	Invention	News	ผลงานบ้านเพื่อการเยียวยาหลังภัยพิบัติ	(The	first	aids	house 

after	disaster)

	 4.7	ผศ.บัญญัติ		นิยมวาส	(บุคลากร)	ได้รับรางวัล	Special	Prize	จาก	World	Invention	Intellectual	Property	

Association	ประเทศไต้หวัน	ผลงานชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม	ในงานวันนักประดิษฐ์	ประจำาปี	2558	ณ	ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	(ฮอลล์	9)	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	

 4.8	ผศ.ชุตินุช		สุจริต	(บุคลากร)	ได้รับรางวัล	Silver	Prize	และรางวัลพิเศษ	TIIA	Outstanding	Diploma	จาก	

Taiwan	Invention	&	Innovation	Industry	ประเทศไต้หวัน	ผลงาน	Golden	Preserved	Egg	

 4.9	ผศ.พรโพยม		วรเชฐวราวัตร์	(บุคลากร)	ได้รับรางวัล	Silver	Prize	และรางวัลพิเศษ	Special	Award	

จาก	International	Warsaw	Invention	Show	(IWIS)	ประเทศโปแลนด์	ผลงาน	Eco-textile	of	Palmyra	fibers	

 4.10	ผศ.จารุวัฒน์		เจริญจิต	(บุคลากร)	ได้รับรางวัล	ITEX	Silver	Medal	และรางวัลพิเศษ	Special	Award	on	

stage	INNOPA	จาก	Indonesian	Invention	and	Innovation	Promotion	Association	ประเทศอินโดนีเซีย	ผลงาน	

Solar	Thermal	Energy	Conversion	for	Electricity	Energy	using	Thermoelectric	set

 4.11	นายฐานวิทย์		แนมใส	(บุคลากร)	ได้รับรางวัล	ITEX	Silver	Medal	และรางวัลพิเศษ	Special	Award	on	

Booth WIIPA	จาก	Word	Invention	Intellectual	Property	Associations	ประเทศไต้หวัน	ผลงาน	Pineapple	

Peeling	and	Coring	Machine

	 4.12	นายพลชัย		ขุมวงศ์	และนายโสภณ		สุทธิโพธิ์	(นักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์)	ได้รับรางวัลเหรียญทอง

และรางวัลพิเศษจาก	International	Federation	of	Inventor’s	Association	(FIA)	จากการแข่งขันนวัตกรรม

นักศึกษาระดับนานาชาติ	ในงาน	2015	International	Youth	Leader	Innovation	Conference	(IYLIC	2015)

ณ	ประเทศไต้หวัน	ผลงาน	The	Utilization	of	waste	materials	from	Palm	Tree	



38 รายงานประจำาปี 2558 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากซ้ายไปขวา

1.	รศ.สุชาติ		เย็นวิเศษ	(บุคลากร)																																																

2.	ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป

			(นายกสภามหาวิทยาลัย)																																																									

จากซ้ายไปขวา

1.	ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป

			(นายกสภามหาวิทยาลัย)																																											

2.	ผศ.บัญญัติ		นิยมวาส	(บุคลากร)																																																																				

จากซ้ายไปขวา	

1.	นายพลชัย		ขุมวงศ์		และ

			นายโสภณ		สุทธิโพธิ์	(นักศึกษา)

2.	ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป

			(นายกสภามหาวิทยาลัย)

จากซ้ายไปขวา

1.	ศ.ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์	

	(กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2.	ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป

(นายกสภามหาวิทยาลัย)																																																			
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 1. โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจำาปี พ.ศ. 2558 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของ สภามหาวิทยาลัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นองค์กรกำากับดูแลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	มีอำานาจและ

หน้าที่ในการกำากับนโยบาย	ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีมีความสำาคัญในการกำาหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและพัฒนาแนวทางการ

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำาเร็จ	โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	ที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น	สภามหาวิทยาลัยฯ	จึงเห็นควรให้มีการทบทวนงานนโยบายเพื่อติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานเชิงนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยฯ	เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา	และเพื่อกำาหนดทิศทางในการดำาเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยฯ	ในปีต่อไป	จึงได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปี	พ.ศ.	2558	(Retreat	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)	ในระหว่างวันที่	30	-	31	พฤษภาคม	2558	

ณ	โรงแรมพีชลากูน่า	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดกระบี่	โดยมีกิจกรรมหลักๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.		บรรยายพิเศษ	หัวข้อเรื่อง	ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย	เพื่อการเป็นพลโลก		

	 2.		บรรยายพิเศษ	หัวข้อเรื่อง	นโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะ

ปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว			

	 3.		บรรยายพิเศษ	หัวข้อเรื่อง	แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ	มทร.ศรีวิชัย	ในอนาคต															

	 4.		เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หัวข้อเรื่อง	การพัฒนา	มทร.	ศรีวิชัย	อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม																				

 1.  บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย เพื่อการเป็นพลโลก โดย ศ.กิตติคุณ

นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 โดยเรื่องที่จะนำาเสนอเพื่ออภิปรายร่วมกัน	มีดังนี้

	 1.	เอกลักษณ์หรือค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 2.	21			Century	Knowledge	&	Learning

	 3.	Roles	of	Research

	 4.	Global	&	regional	(ASEAN)	Perspectives

	 5.	University	&	World	of	Work	:	Technical	Vocational	and	Training	(TVET)

	 6.	บทบาทของสภามหาวิทยาลัย	(Governance)

st
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 2.  บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ในระยะปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย ดร.กิตติพงค์  พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

	 โดยเรื่องที่จะนำาเสนอเพื่ออภิปรายร่วมกัน	มีดังนี้

	 1.	การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายสำาหรับสังคมไทยในระยะ	10	ปีข้างหน้า

	 2.	ทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศ	ในระยะปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่าน

	 3.	นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

	 4.	เครื่องมือนโยบาย	กำาลังคน	วทน.	และโครงสร้างพื้นฐาน	วทน.

	 5.	แรงจูงใจทางการเงินและภาษี

	 6.	การปรับปรุงกฎหมายเพื่อความคล่องตัวในการสนับสนุนนวัตกรรม

	 7.	เชื่อมโยงต่างประเทศ

	 8.	การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย	(Reprofiling	Thai	Higher	Education)	โดย	ดร.กฤษณพงศ์		กีรติกร	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 9.	แนวคิด	Reprofiling	“อภิวัฒน์	มทร.ศรีวิชัย	พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายฝั่งของไทย	สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”

 3. บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ มทร.ศรีวิชัย ในอนาคต (Always Learning

by Doing. Talk Less, Learn More.) โดย ศ.กิตติคุณพีระศักด์ิ  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

	 โดยเรื่องที่จะนำาเสนอเพื่ออภิปรายร่วมกัน	มีดังนี้

	 1.	คำาสอนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้	  

	 2.	5	Minds	for	the	Future		 	

	 3.	Marketing	4	Trends	in	Marketing		 	

	 4.	Gen	Z	(born	1994	-	2004)		 	

	 5.	21			Century	Skills	 	

	 6.	Learning	by	doing		 	

	 7.	Why	Higher	Education		 	

	 8.	Quality	of	Higher	Education		 	

	 9.	Outcome	Learning		

	 10.	Planning

	 11.	SWOT	Analysis

	 12.	SMART

	 13.	Leadership

	 14.	Teamwork

	 15.	Self	Management

	 16.	Kalama	Sutta

 4. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเร่ือง การพัฒนา มทร. ศรีวิชัย อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โดย ศ.กิตติคุณ

ดร.เป่ียมศักดิ์  เมนะเศวต นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ และ ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร	โดยจะมี

ประเด็นคำาถาม	3	ประเด็นคือ

	 1.	คำาจำากัดความของคำาว่า	“นวัตกรรม”	ในแต่ละมุมมองของผู้ดำาเนินการเสวนา	และผู้เข้าร่วมสัมมนา

	 2.	นวัตกรรมที่	มทร.ศรีวิชัย	ควรจะนำามาใช้ในการพัฒนา	:	ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 3.	หาก	มทร.ศรีวิชัย	มีความพร้อมที่จะนำาเรื่องของนวัตกรรมมาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	สู่ความยั่งยืน	มหาวิทยาลัยฯ

ควรจะเริ่มต้นตรงจุดไหน

st
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 โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ที่ร่วมดำาเนินการเสวนา คือ

	 ศ.กิตติคุณ	ดร.เปี่ยมศักดิ์		เมนะเศวต												ในมุมมองของนักวิชาการ

	 นายสมัชชา		โพธิ์ถาวร																													ในมุมมองของนักปกครอง

	 นายนพณัฏฐ์		หุตะเจริญ																											ในมุมมองของผู้ประกอบการ	ผู้ใช้บัณฑิต	

	 ศ.ดร.อุทัยรัตน์		ณ	นคร																												ในมุมมองของนักวิจัย

 จากการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(Retreat	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร

รวมถึงได้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ	เพื่อนำาไปปรับทิศทางการทำางานให้สอดคล้องกับบริบท	และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

อันจะเป็นประโยชน์ในขับเคลื่อน	และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	ต่อไป

ศ.กิตติคุณ	นพ.จรัส		สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.กิตติพงค์		พร้อมวงศ์	รองเลขาธิการ	สวทน.

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากซ้ายไปขวา
ผู้ดำาเนินรายการ			 1.	นายไชยยะ		ธนพัฒน์ศิริ	
ผู้ร่วมเสวนา								 2.	ศ.ดร.อุทัยรัตน์		ณ	นคร				 3.	นายนพณัฎฐ์		หุตะเจริญ
	 4.	นายสมัชชา		โพธิ์ถาวร					 5.	ศ.กิตติคุณ	ดร.เปี่ยมศักดิ์		เมนะเศวต

1

1

2
3

2
3
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	 ทั้งนี้	ได้สรุปผลการประเมินการจัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปี	พ.ศ.	2558	(Retreat	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)	จากแบบสอบถาม	ดังนี้

	 1.	ผู้เข้าร่วมโครงการจำานวนทั้งสิ้น	114	คน	ได้แก่	วิทยากรจากภายนอก	2	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ	9	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	22	คน	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	3	คน	ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัย	1	คน	ทีมนักวิจัยจาก	สวทน.	5	คน	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	71	คน	เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการและผู้เข้าร่วม

สังเกตการณ์	10	คน

		 2.	ผลการประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ	โดยแจกแบบสอบถาม	จำานวน	100	ชุด

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	70	คน	คิดเป็นร้อยละ	70	สรุปผลการประเมิน	ได้ดังนี้		

 เกณฑ์ประเมิน    

	 	 4.50	–	5.00	 ระดับความคิดเห็น	 มากที่สุด

	 	 3.50	–	4.49	 ระดับความคิดเห็น	 มาก

	 	 2.50	–	3.49	 ระดับความคิดเห็น	 ปานกลาง

	 	 1.50	–	2.49	 ระดับความคิดเห็น	 น้อย

	 	 1.00	–	1.49	 ระดับความคิดเห็น	 น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร : ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา บรรยายพิเศษ  หัวข้อเรื่อง 
“ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย เพื่อการเป็นพลโลก”  

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.74 94.86 มากที่สุด

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น 
เป็นรูปธรรม

4.70 94.00 มากที่สุด

3. การตอบข้อซักถาม 4.61 92.29 มากที่สุด

ภาพรวม 4.69 93.71 มากที่สุด

  (1) การสำารวจความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำาความรู้ไปใช้

	 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวมในระดับมากที่สุด	

ด้วยค่าเฉลี่ย	4.69	คิดเป็นร้อยละ	93.71	โดยมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	มีความชัดเจน	เข้าใจง่าย

สูงที่สุด	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.74	คิดเป็นร้อยละ	94.86	รองลงมาคือ	ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น

เป็นรูปธรรม	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.70	คิดเป็นร้อยละ	94.00

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร : ดร.กิตติพงค์  พร้อมวงศ์ บรรยายพิเศษ  หัวข้อ
เรื่อง “นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะปฏิรูปและการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว”  

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.37 87.43 มาก

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น 
เป็นรูปธรรม

4.31 86.29 มาก

3. การตอบข้อซักถาม 4.26 85.14 มาก

ภาพรวม 4.31 86.29 มาก
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	 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวมในระดับมาก	ด้วยค่าเฉลี่ย

4.31	คิดเป็นร้อยละ	86.29	โดยมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	มีความชัดเจน	เข้าใจง่าย	สูงที่สุด	ด้วย

ค่าเฉลี่ย	4.37	คิดเป็นร้อยละ	87.43	รองลงมาคือ	ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น	เป็นรูปธรรม

ด้วยค่าเฉลี่ย	4.31	คิดเป็นร้อยละ	86.29

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร : ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป บรรยายพิเศษ 
หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ มทร.ศรีวิชัย ในอนาคต”  

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.74 94.86 มากที่สุด

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น 
เป็นรูปธรรม

4.66 93.14 มากที่สุด

3. การตอบข้อซักถาม 4.60 92.00 มากที่สุด

ภาพรวม 4.67 93.33 มากที่สุด

	 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวมในระดับมากที่สุด

ด้วยค่าเฉลี่ย	4.67	คิดเป็นร้อยละ	93.33	โดยมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	มีความชัดเจน	เข้าใจง่าย

สูงที่สุด	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.74	คิดเป็นร้อยละ	94.86	รองลงมาคือ	ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น	

เป็นรูปธรรม	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.66	คิดเป็นร้อยละ	93.14

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนา                
มทร. ศรีวิชัย อย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม”  

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. ผู้เสวนาหลักสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน                   
เข้าใจง่าย

4.64 92.86 มากที่สุด

2. ผู้ดำาเนินรายการสามารถดำาเนินรายการและสร้างความ
สอดคล้องในเนื้อหาได้ดี

4.50 90.00 มากที่สุด

3. การสรุปประเด็นสำาคัญ ๆ สรุปได้อย่างชัดเจน                       
เป็นรูปธรรม

4.54 90.86 มากที่สุด

4. การตอบข้อซักถาม 4.54 90.86 มากที่สุด

ภาพรวม 4.56 91.14 มากที่สุด

	 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในภาพรวม

ในระดับมากที่สุด	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.56	คิดเป็นร้อยละ	91.14	โดยมีความพึงพอใจต่อผู้เสวนาหลัก	ที่สามารถถ่ายทอด

ความรู้ได้อย่างชัดเจน	เข้าใจง่าย	สูงที่สุด	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.64	คิดเป็นร้อยละ	92.86	รองลงมาคือ	การสรุปประเด็นสำาคัญๆ

สรุปได้อย่างชัดเจน	เป็นรูปธรรม	และการตอบข้อซักถาม	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.54	คิดเป็นร้อยละ	90.86
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 (2) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

	 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ	ค่าเฉลี่ย	

3.46	คิดเป็นร้อยละ	69.14	และมีระดับความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ	ค่าเฉลี่ย	4.53	คิดเป็นร้อยละ	90.97			

 (3) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การนำาความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ

 (4) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ระดับการนำา               
ความรู้ไปใช้

1. ได้รับความรู้จากเนื้อหาและกิจกรรม 4.40 88.00 มาก

2. สามารถประมวลองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ 4.33 86.57 มาก

3. สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง 4.37 87.43 มาก

4. สามารถนำาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.29 85.43 มาก

ภาพรวม 4.34 86.86 มาก

	 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีระดับการนำาความรู้ไปใช้	ในภาพรวม	ในระดับมาก	ด้วย

ค่าเฉลี่ย	4.34	คิดเป็นร้อยละ	86.86	โดยได้รับความรู้จากเนื้อหาและกิจกรรม	สูงที่สุด	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.40	คิดเป็นร้อยละ

88.00	รองลงมาคือ	สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง	ด้วยค่าเฉลี่ย	4.37	คิดเป็นร้อยละ	87.43

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.31 86.29 มาก

2. ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.10 82.00 มาก

3. อาหาร อาหารว่าง สะอาด เหมาะสม และเพียงพอ 3.49 69.43 ปานกลาง

4. อุปกรณ์และเอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 4.21 84.29 มาก

5. การบริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ เป็นที่ประทับใจ 4.26 85.14 มาก

ภาพรวม 4.07 81.43 มาก

 จากข้อมูลแสดงให้ทราบว่า	ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ	มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการในภาพรวมในระดับมาก

ด้วยค่าเฉลี่ย	4.07	คิดเป็นร้อยละ	81.43	โดยมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมสูงที่สุด

ด้วยค่าเฉลี่ย	4.31	คิดเป็นร้อยละ	86.29	รองลงมาคือ	การบริการของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีเป็นที่ประทับใจ	ด้วยค่าเฉลี่ย

4.26	คิดเป็นร้อยละ	85.14	

ประเด็นรายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ระดับความรู้
ความเข้าใจ

1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 3.46 69.14 ปานกลาง

2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.53 90.97 มากที่สุด
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 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปี พ.ศ. 2558 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  

	 1.	ควรแนบกำาหนดการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	เพื่อให้ทราบกำาหนดการที่ชัดเจน

	 2.	ควรมีการจัดสัมมนาแบบนี้อีกในครั้งต่อๆ	ไป

	 3.	บางประเด็นของการเสวนามีประโยชน์มาก	แต่จะดีมากถ้าการเสวนาจะกระชับเข้าสู่การประยุกต์แนวคิดไปสู่การ

ปฏิบัติจริงๆ	

	 4.	จากการสัมมนาได้รับความรู้	และได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี	มีประโยชน์มาก

	 5.	เป็นการจัดสัมมนาที่ได้รับความรู้	และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากวิทยากรที่มาบรรยาย	ทำาให้

สามารถนำาบางสิ่งที่ได้รับฟังไปใช้ได้ในการทำางาน

 6.	ช่วงอธิบาย	ขาดการเช่ือมโยงด้านการแปลงนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	หรือตามเป้าหมาย

ที่ชัดเจนของ	มทร.ศรีวิชัย	หรือการบริหารนโยบายเชิงบูรณาการ

	 7.	ควรมีการบันทึกการบรรยายจากวิทยากรทุกท่านลงแผ่น	CD	หรือ	DVD	เพื่อแจกให้กับอาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย	ให้ได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน

	 8.	ควรเผยแพร่ความรู้ลงไปที่อาจารย์ในฐานะผู้สอน	รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับสนับสนุน

	 9.	ควรปรับปรุงในเรื่องปริมาณของอาหาร

	 10.	ควรจัดอาหารให้มีความเพียงพอกับผู้เข้าร่วมสัมมนา	และมีความหลากหลายของอาหารในแต่ละมื้อ
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 2. การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้มีการประชุม	สัมมนา	อบรม	ศึกษาดูงาน	และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพ่ิมเติมระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง	โดยได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านต่างๆ	มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หรือมาเล่าเร่ืองราว	และเชิญบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความ

สำาเร็จเป็นที่ประจักษ์	ในพ้ืนที่ต่างๆ	มานำาเสนอข้อมูล	“หลักการทำางานที่ประสบความสำาเร็จ”	หลังจากการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ	ในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558		ดังต่อไปนี้		

เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

    ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 12 มกราคม 2558

    ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 16 มีนาคม 2558

    ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 8 มิถุนายน 2558

    ครั้งที่ 4/2558  วันที่ 10 สิงหาคม 2558

    ครั้งที่ 5/2558  วันที่ 7 กันยายน 2558

    ครั้งที่ 6/2558  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ผู้เข้าร่วม  

    1. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

    2. รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

    3. ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ  (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับประเทศเยอรมัน

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558

ผู้เข้าร่วม 

    1. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

    2. รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

    3. ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

    4. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

    5. ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการดำาเนินการทางสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการเสวนาการประยุกต์

ใช้สารสนเทศ สำาหรับผู้บริหารและอาจารย์

    วันที่ 11 มิถุนายน 2558

วิทยากร 

    ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ ห้องประชุมใช้บางยาง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550

 2.1 การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
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เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-

CARD 2015)

    ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558

ผู้เข้าร่วม 

    ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

สำานักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สถานที่ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา                 

จังหวัดตรัง

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย กับประเทศเยอรมัน ครั้งที่ 2

    ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558

ผู้เข้าร่วม 

    1. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

    2. รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

    3. ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต กรรมการสภาผู้ทรง

คุณวุฒิ

    4. ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual 

Conference “University Engagement : driving force to 

sustainability”

    ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม  2558

ผู้เข้าร่วม 

    1. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

    2. รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถานที่ ณ ห้องประชุมสมิหลา 2

โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา

การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 

และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 หัวข้อ 

มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก 

    ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 

ผู้เข้าร่วม 

    รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 

สถานที่ ณ ห้องประชุม AB 

โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 

กรุงเทพฯ
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  2.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 

9/2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีบ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  ในหัวข้อ “The Big Risk in Not Assessing Risk” By 

MERRILL P. SCHWARTZ จากวารสาร Trusteeship, January/

February 2012                             

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำานวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการ อำาเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 

125-1/2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีบ นายก

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติบรรยายแลก

เปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ “Educational Pipeline Why Boards Must 

Play a Role” By Charles B. Reed จากวารสาร Trusteeship, 

November/December 2010

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2558 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี

125-1/2558 ดร.จเร  สุวรรณชาติ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวแทนบุคลากร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นำาเสนอข้อมูลในการทำางาน

ของกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา โดยผลักดันให้เมืองเก่าของสงขลา 

เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากสงขลา เป็น 1 ใน 10 เมืองเก่าของ

ประเทศไทยที่คนในชาติจะต้องผดุงรักษาไว้ และเป็นจังหวัดเดียวที่

มีขอบเขตเมืองเก่ายาวลงไปในทะเลเกือบ 200 เมตร

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 126-2/2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  รัตนานุพงศ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

ตัวแทนบุคลากรในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) นำา

เสนอข้อมูล “โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรเพื่อนำาไปใช้

ประโยชน์” โดยมีการรวบรวมสมุนไพรต่างๆ มาทำาวิจัยและพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ฟ้าทะลายโจร หนอนตายหยาก หญ้าปักกิ่ง 

กฤษณา ปอคิวบา

ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 

สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 127-3/2558   

H.E. Mr.Rolf Peter Gottfried Schulze เอกอัครราชทูตเยอรมัน 

ประจำาประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ                  

“ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างเยอรมันกับไทย”

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  
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H.E.	Mr.Rolf	Peter	Gottfried	Schulze	เอกอัครราชทูตเยอรมัน	ประจำาประเทศไทย	

ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ในหัวข้อ	“ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างเยอรมันกับไทย”

วันที่/ผู้บรรยาย/เรื่อง สถานที่

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 128-4/2558

ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ  ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “โซล่าฟาร์ม”

ณ ห้องประชุม PEACE HALL 

โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  

(อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 129-5/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  รักนิ่ม สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตัวแทนบุคลากร

ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) นำาเสนอข้อมูล การผลิตและ

พัฒนากล้วยไม้คณะเกษตรศาสตร์ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

ณ หอประชุมสำานักงาน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่

130-6/2558 นายเสรี  ทองชุม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทน

บุคลากรในพื้นที่จังหวัดสงขลา นำาเสนอผลงาน เครื่องบินบังคับวิทยุแบบ

ปีกหมุน หรือที่เรียกว่าอากาศยานไร้คนขับ

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย 

อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 

131-7/2558 นายอารีย์  เตะหละ ตัวแทนบุคลากรในพื้นที่วิทยาลัย

รัตภูมิ นำาเสนอผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ PBL (Problem-based Learning)

ณ ห้องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย 

วิทยาลัยรัตภูมิ
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 นอกจากนี้	สภามหาวิทยาลัยฯ	ได้ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้	โดยให้ความสำาคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำาหรับการออกไปดำารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี	21	ด้วยการมอบหนังสือสำาหรับส่งเสริม 

“การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21”	โดย	ศ.นพ.วิจารณ์		พานิช	ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	และผู้บริหาร

จำานวน	3	เรื่อง	ได้แก่	

	 1.	หนังสือ	เรื่อง	ครูเพื่อศิษย์	สร้างห้องเรียนกลับทาง		

	 2.	หนังสือ	เรื่อง	การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่	21

	 3.	หนังสือ	เรื่อง	การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร		
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 (2)	สภามหาวิทยาลัยฯ	ในคราวประชุมครั้งที่	126-2/2558	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2558	ได้จัดประชุมสัญจรไปยัง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ทุ่งใหญ่)	อำาเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	และผู้บริหาร

ได้พบปะบุคลากรและเยี่ยมชมสวนสมุนไพร	ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	อำาเภอทุ่งใหญ่	

  2.3 กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ในแต่ละวิทยาเขต เพื่อพบปะกับบุคลากร และเรียนรู้สภาพพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 (1)	สภามหาวิทยาลัยฯ	ในคราวประชุมครั้งที่	9/2557	เม่ือวันท่ี	31	ตุลาคม	2557	ได้จัดประชุมสัญจรไปยังวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อำาเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	และ

ผู้บริหาร	ได้พบปะบุคลากร	และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
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 (3)	สภามหาวิทยาลัยฯ	ในคราวประชุมครั้งท่ี	129-5/2558	เม่ือวันท่ี	26	มิถุนายน	2558	ได้จัดประชุมสัญจรไปยัง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)	อำาเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	และผู้บริหาร

ได้พบปะบุคลากรและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	และเยี่ยมชมติดตามโครงการ

เพาะพันธ์ุกล้วยไม้ไทย	สาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)
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	 (4)	สภามหาวิทยาลัยฯ	ในคราวประชุมครั้งที่	131-7/2558	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2558	ได้จัดประชุมสัญจรไปยัง

วิทยาลัยรัตภูมิ	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	และผู้บริหาร	ได้พบปะบุคลากรและเยี่ยมชม

ผลงานนักศึกษา	วิทยาลัยรัตภูมิ	อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา
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คณะกรรมการพัฒนาเชิง
นโยบายและคณะกรรมการประจำา

ของสภามหาวิทยาลัย

ทำาเนียบ

ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
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คณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบาย
1.	คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล

2.	คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

นายนพณัฏฐ์		หุตะเจริญ

ประธานกรรมการ

น.ส.พรพรรณ		เกื้อบุญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุรพงษ์		ถาวโรจน์
กรรมการ

นางนุจรี		โปฏกรัตน์
เลขานุการ

น.ส.จงจิตต์		หลีกภัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกนกพรรณ		คงแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สันติพงศ์		ตั้งธรรมกุล
กรรมการ

นายบุญปลูก		ชายเกตุ
ประธานกรรมการ

นายปกรณ์		ชาติพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สิทธิโชค		จันทร์ย่อง
กรรมการ

นางสฤญธรณ์		พูลสวัสดิ์
เลขานุการ

นายสมัชชา		โพธิ์ถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สุเทพ		ชูกลิ่น
กรรมการ
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3.	คณะกรรมการนโยบายด้านผังเมืองและสาธารณูปโภค

ศ.ดร.ดุสิต		เครืองาม
ประธานกรรมการ

น.ส.พิศมัย		ไชยศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ยืน		ภู่วรวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอำามาตย์		คุณสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ยุทธนา		พงษ์พิริยะเดชะ
กรรมการ

น.ส.จิดารัชต์		เพ็ชรจำารัส
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.ปยะพร		มูลทองชุน
กรรมการ

ผศ.สันติพงศ์		ตั้งธรรมกุล
กรรมการ

ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม
กรรมการ

ผศ.สิทธิพร		บุญญานุวัตร์
เลขานุการ

นายนพณัฏฐ์		หุตะเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงษ์		ถาวโรจน์
กรรมการ

ผศ.บรรเจิด		กาญจนเจตนี
กรรมการ

รศ.ประชีพ		ชูพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.	คณะกรรมการนโยบายการเงินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.บรรเจิด		กาญจนเจตนี
กรรมการ

ดร.ชุมพล		เที่ยงธรรม
ประธานกรรมการ

นางสุรีย์		ไพโรจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.วรันธร		บุญช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสลิล		โตทับเที่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

น.ส.วิลาวัณย์		คชกาญจน์
เลขานุการ

นายนพณัฏฐ์		หุตะเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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		5.	คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

6.	คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป

ประธานกรรมการ

นายมงคล		ลีนิน
กรรมการ

นายนิพนธ์		ภิญโญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สันติพงศ์		ตั้งธรรมกุล
กรรมการ

รศ.ดร.สุพจน์		เฟองฟูพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.รุจา		ทิพย์วารี
กรรมการ

ผศ.สุเทพ		ชูกลิ่น
เลขานุการ

รศ.ดร.สุพจน์		เฟองฟูพงศ์
ประธานกรรมการ

ผศ.สันติพงศ์		ตั้งธรรมกุล
กรรมการ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์		ณ	นคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สมเกียรติ		อินทรักษ์
กรรมการ

ผศ.ยงยุทธ		หนูเนียม
กรรมการ

ผศ.กฤษณพงษ์		สังขวาสี
เลขานุการ

นางดาวดล		จันทรประทิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.สโรชา		เรืองกาญจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สันติพงศ์		ตั้งธรรมกุล
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1.	คณะกรรมการสภาวิชาการ

คณะกรรมการประจำาของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ

คณบดีคณะเทคโนโลยี												
การจัดการ
กรรมการ

รองอธิการบดีประจำา
วิทยาเขตตรัง

กรรมการ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กรรมการ

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ

กรรมการ

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ

กรรมการ

คณบดีคณะสถาปัตย
กรรมศาสตร์																											
กรรมการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ

รองอธิการบดีประจำา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กรรมการ

คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการ	

ผู้อำานวยการวิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

กรรมการ

ผู้อำานวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ

กรรมการ	

คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง

กรรมการ

ประธานกรรมการ



61รายงานประจำาปี	2558
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รศ.ไพบูลย์		ธรรมรัตน์วาสิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.พศิกา		ชำานาญเวชกิจ
กรรมการ

รศ.น.สพ.เปรม		ชุนถนอม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปยาภรณ์		อรมุต
กรรมการ

รศ.สายัณห์		สดุดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ธงชัย		นิติรัฐสุวรรณ
กรรมการ

รศ.ไพโรจน์		กลิ่นพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ประดิษฐ์		มีสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ศิริศักดิ์		บริรักษ์ธนกุล
กรรมการ

รศ.สมหมาย		เชี่ยววารีสัจจะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พูนสุข		อุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิทักษ์		สถิตวรรธนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สุรศักดิ์		คชภักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สุรัตน์		พร้อมพุทธางกูร
เลขานุการ

รศ.สมชาย		ชูโฉม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปกรณ์		เพ็ญภาคกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

กรรมการ

นายสิทธิชัย		นวลเศรษฐ
กรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา

กรรมการ
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2.	คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

รศ.ไพบูลย์		ธรรมรัตน์วาสิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ประดิษฐ์		มีสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผอ.สำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

เลขานุการ

รศ.อำาพร		วิริยโกศล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ

ดร.ยุทธนา		พงษ์พิริยะเดชะ
กรรมการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง

กรรมการ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

ผศ.ดร.พิเชษฐ์		พรหมใหม่
กรรมการ

ผศ.ดร.กันทริน		รักษ์สาคร	
กรรมการ

ดร.นันทชัย		ชูศิลป
กรรมการ

ศ.เสาวภา		อังสุภานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สายัณห์		สดุดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
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4.	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำามหาวิทยาลัย

3.	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย

นายสมัชชา		โพธิ์ถาวร
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมพร		ณ	นคร
กรรมการ

นายอานันต์		โรจนตันติกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สำาคัญ		รัตนบุรี
กรรมการ

นายสืบพงศ์		กุษดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายมงคล		ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายประพจน์		นันทรามาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

ผศ.ยุทธนา		พงศกร
เลขานุการ

ผศ.สมเกียรติ		อินทรักษ์
กรรมการ

รศ.จารุยา		ขอพลอยกลาง
กรรมการ

นางสฤญธรณ์		พูลสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.คณิต		ขอพลอยกลาง
กรรมการ	

นายปกรณ์		ชาติพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสืบพงศ์		กุษดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.สิทธิโชค		จันทร์ย่อง
กรรมการ

นางสฤญธรณ์		พูลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

น.ส.สุรีย์รัตน์		โง้ววัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยันยงค์		คำาบรรลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

ผู้อำานวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ

กรรมการ	

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง

กรรมการ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ

คณบดีคณะเทคโนโลยี
การจัดการ
กรรมการ
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6.	คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ	(ก.พ.ว.)

5.	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.สิทธิโชค		จันทร์ย่อง
กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการประธานกรรมการ

ว่าที่	พต.จักรกฤษณ์		จุฑาทิพรัตน์
กรรมการ

นายปยะ		เพชรสงค์
กรรมการ

นายปกรณ์		ชาติพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายไพโรจน์		แสงอำาไพ
กรรมการ

นางสฤญธรณ์		พูลสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.วันเพ็ญ		จิตตพงศ์
กรรมการ

นายประยงค์		คงนคร
กรรมการ	

ว่าที่	พต.จักรกฤษณ์		จุฑาทิพรัตน์ นายปกรณ์		ชาติพันธุ์นางสฤญธรณ์		พูลสวัสดิ์ว่าที่	พต.จักรกฤษณ์		จุฑาทิพรัตน์ น.ส.วันเพ็ญ		จิตตพงศ์

ศ.ดร.อุทัยรัตน์		ณ	นคร
ประธานกรรมการ

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสฤญธรณ์		พูลสวัสดิ์
เลขานุการ

ศ.ดร.กำาพล		อดุลวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	20		ก.ค.	58

นายปกรณ์		ชาติพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.ดร.อจัฉรา		จันทรฉ์าย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

น.ส.ณัชชา		จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.เกียรติคุณ	ดร.นิพนธ์		ศุขปรีดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.บุญเสริม		กิจศิริกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.กมลชนก		สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สำาเริง		จักรใจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ 
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 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับสถาบัน	ประจำาปี

การศึกษา	2557	ระหว่างวันที่	29-30	ตุลาคม	2558	โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา

2557	ดังนี้

องค์ประกอบ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิต 3.11 ระดับพอใช้

องค์ประกอบที่	2	การวิจัย 3.48 ระดับพอใช้

องค์ประกอบที่	3	การบริการวิชาการ 4.00 ระดับดี

องค์ประกอบที่	4	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่	5	การบริหารจัดการ 3.68 ระดับดี

เฉลี่ย	5	องค์ประกอบของ	สกอ. 3.54 ระดับดี

องค์ประกอบที่	Srivijaya	1	กิจกรรม	5ส 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่	Srivijaya	2	อัตลักษณ์	มทร.ศรีวิชัย 4.86 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่	Srivijaya	3	คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่	Srivijaya	4	สถานศึกษา	3ดี	(3D)	(นโยบายรัฐ) 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ย	4	องค์ประกอบของ	ศรีวิชัย 4.93 ระดับดีมาก

เฉลี่ย	9	องค์ประกอบ	ของ	สกอ.	และ	ศรีวิชัย 4.18 ระดับดี

ผลการประเมิน

	 0.00-1.50			การดำาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

	 1.51-2.50			การดำาเนินงานต้องปรับปรุง

	 2.51-3.50			การดำาเนินงานระดับพอใช้

	 3.51-4.50				การดำาเนินงานระดับดี

	 4.51-5.00			การดำาเนินงานระดับดีมาก

ผลก�รประเมินคØณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยãน
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557
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	 ตารางวิเคราะห์ปัจจัยนำาเข้า	กระบวนการและผลลัพธ์	เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา

องค์ประกอบ

คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51-2.50 การดำาเนินงานต้องปรับปรุง

2.51-3.50 การดำาเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การดำาเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดำาเนินงานระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้
I

(Input)

P

(Process)

O

(Output)

คะแนน

เฉลี่ย

1 5 1.92 5.00 1.70 3.11 ระดับพอใช้

2 3 3.38 5.00 2.05 3.48 ระดับพอใช้

3 1 - 4.00 - 4.00 ระดับดี

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

5 3 - 4.00 3.04 3.68 ระดับดี

รวม 13 3 7 3

ผลการประเมิน

2.41 4.57 2.27 3.54 ระดับดี
ต้อง

ปรับปรุง
ระดับ
ดีมาก

ต้อง

ปรับปรุง

Sriviajya 1 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

Sriviajya 2 5 - 5.00 4.64 4.86 ระดับดีมาก

Sriviajya 3 3 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

Sriviajya 4 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

รวม 11 - 8 3

ผลการประเมิน

- 5.00 4.76 4.93 ระดับดีมาก

- ระดับ

ดีมาก

ระดับ

ดีมาก

เฉลี่ย 9 

องค์ประกอบ

24 2.41 4.80 3.51 4.18 ระดับดี

ผลการประเมิน
ต้อง

ปรับปรุง

ระดับ

ดีมาก

ระดับ

ดีมาก
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ	แสดงข้อมูลรายมิติระหว่าง

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	-	2556	เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของการดำาเนินงาน	ดังนี้

มิติ

คะแนนประเมิน

ปีงบประมาณ	2554 ปีงบประมาณ	2555 ปีงบประมาณ	2556

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้าหนัก

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้าหนัก

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้าหนัก
มิติที่	1	:	ด้านประสิทธิผล 4.5911 1.6069 3.1123 0.4669 4.3934 2.6361

มิติที่	2	:	ด้านคุณภาพ 5.0000 0.6584 5.0000 1.2500 4.5780 0.4578

มิติที่	3	:	ด้านประสิทธิภาพ

											ของการปฏิบัติราชการ

3.2570 0.3257 2.7772 0.2777 3.5333 0.5300

มิติที่	4	:	ด้านการพัฒนาสถาบัน 4.1333 1.2400 4.1000 2.0500 4.7635 0.7145

คะแนนรวม 3.8310 4.0446 4.3384

ระดับคุณภาพ มีพัฒนาการดี มีพัฒนาการดีเยี่ยม มีพัฒนาการดีเยี่ยม

หมายเหตุ	:	จำานวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

	 				 ปีงบประมาณ	2554		จำานวน	23	ตัวบ่งชี้

	 				 ปีงบประมาณ	2555		จำานวน	11	ตัวบ่งชี้

	 				 ปีงบประมาณ	2556		จำานวน	21	ตัวบ่งชี้

ความหมายของระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

5 มีการพัฒนาการดีเลิศ	ทำาได้เกินเป้าหมายอย่างมาก	ซึ่งการดำาเนินการเช่นนั้นต้องใช้ความพยายามสูง

มากหรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม	เช่น	ประหยัด	เป็นต้น

4 มีพัฒนาการดีเยี่ยม	ทำาได้เกินเป้าหมาย	ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

3 มีพัฒนาการดี	ทำาได้ตามเป้าหมาย

2 มีพัฒนาการพอใช้	(ควรปรับปรุง)

1 ไม่มีพัฒนาการ	(ต้องปรับปรุง)

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556

ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรอง
ก�รปฏิบัติร�ชก�ร (ก.พ.ร.)
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	 การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีการศึกษา		

2557	ได้ดำาเนินการโดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม	ซึ่งค่าเกณฑ์วัดบทบาทของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย	ได้กำาหนดเป็นระดับดังนี้

ระดับ ค่าคะแนน ผลการประเมิน

ระดับที่	5 คะแนน	4.51	–	5.00 การดำาเนินงาน	ระดับ	ดีมาก

ระดับที่	4 คะแนน	3.51	–	4.50 การดำาเนินงาน	ระดับ	ดี

ระดับที่	3 คะแนน	2.51	–	3.50 การดำาเนินงาน	ระดับ	พอใช้

ระดับที่	2 คะแนน	1.51	–	2.50 การดำาเนินงาน	ต้องปรับปรุง

ระดับที่	1 คะแนน	0.00	–	1.50 การดำาเนินงาน	ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

									เกณฑ์คะแนนท่ีผ่านการประเมิน	คือ	3.51	ขึ้นไป	และจากการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจำาปีการศึกษา	2557	สรุปผลตามตารางดังต่อไปนี้

ลำาดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนน

เฉลี่ย
การแปลผล

1 สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่
ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

4.88 ดีมาก

2 สภามหาวิทยาลัยกำาหนดยุทธศาสตร์	ทิศทาง	นโยบาย	กลยุทธ์	แผนการ
ดำาเนินงาน	รวมทั้งกำากับติดตามการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี

4.88 ดีมาก

3 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับของต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.73 ดีมาก

4 สภามหาวิทยาลัยกำากับติดตามการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 4.81 ดีมาก

5 สภามหาวิทยาลัยมีการกำาหนดแนวทางและการประเมินผลงานของ
ผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหารสูงสุด

4.77 ดีมาก

6 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม	และมีส่วนร่วมในการประชุม
คณะกรรมการ	อนุกรรมการ	ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย		
อย่างสมำ่าเสมอ	และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

4.81 ดีมาก

7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ	1	
ครั้ง	และนำาผลเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหา
แนวทางปรับปรุง	พัฒนา	

4.88 ดีมาก

8 หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

4.65 ดีมาก

ผลก�รประเมินบทบ�ทของกรรมก�ร
สภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557
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ลำาดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย การแปลผล

9 สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	มีการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	(Corporate	Governance)	เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า
รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)

4.81 ดีมาก

10 สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี	รวมทั้ง																	
มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.69 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.79 ดีมาก		

	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี		

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	โดยคณะกรรมการฯ	ได้ดำาเนินการประเมินตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	และได้กำาหนดวิธีการในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี	โดยแบ่งออกเป็น	3	วิธี	ดังต่อไปนี้			

	 1.	สำารวจความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ด้วยวิธีการตอบแบบประเมินสมรรถนะ	(Competency)	ของอธิการบดี	

	 2.	สำารวจความคิดเห็นของตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ	บุคลากรสายสนับสนุน	และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	ด้วยวิธีการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	

	 3.	โดยวิธีการสัมภาษณ์จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ	ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน	ตัวแทนนักศึกษา	ตัวแทน

ศิษย์เก่า	และบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ	จากทุกพื้นที่	ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย	

	 และพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	โดยเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง

กับแผนการปฏิบัติงานที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา

	 โดยประเด็นในการประเมินอธิการบดี	ประกอบด้วย	5	ประเด็น	ดังต่อไปนี้

	 1.	ภาวะผู้นำา

	 2.	ความสามารถในการวางแผนกำากับดูแล	ติดตามทบทวนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

	 3.	ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

	 4.	ความสามารถในการบริหารงบประมาณและบุคคล

	 5.	ความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

	 เกณฑ์ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ดังนี้

	 	 5	 หมายถึง					ดีมาก

	 	 4	 หมายถึง					ดี

	 	 3	 หมายถึง					ปานกลาง

	 	 2	 หมายถึง					น้อย

	 	 1	 หมายถึง					น้อยมาก

						ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	สรุปผลการประเมินเปรียบเทียบ

ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	กับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ดังต่อไปนี้

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
ผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพที่ได้

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย
คุณภาพ

1 ภาวะผู้นำา 4 ดี 5 ดีมาก

2 ความสามารถในการวางแผนกำากับดูแล
ติดตามทบทวนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

5 ดีมาก 5 ดีมาก

3 ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 4 ดี 4 ดี

4 ความสามารถในการบริหารงบประมาณและ
บุคคล

5 ดีมาก 5 ดีมาก

5 ความสามารถในการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม

4 ดี 4 ดี

	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับ

คณะ	สถาบัน	สำานัก	ประจำาปีการศึกษา	2557	เพื่อทำาหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ	

สถาบัน	สำานัก	ประจำาปีการศึกษา	2557	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการชุดที่	1		ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน	และหน่วยงานการเรียนการสอน	วิทยาเขตตรัง		  

 คณะกรรมการชุดที่	2		ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 คณะกรรมการชุดที่	3		ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน	พื้นที่จังหวัดสงขลา

 โดยคณะกรรมการฯ	ได้ดำาเนินการประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี	ผู้อำานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำานัก	ประกาศ	ณ	วันที่	31	มกราคม	2557

ตามแนวทางดังต่อไปนี้

	 1.	ศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงกับแผนการปฏิบัติงาน

ที่ได้เคยเสนอต่อมหาวิทยาลัย	

	 2.	ศึกษาจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก			

	 3.	สำารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานที่ประเมินและบุคคลภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ประเมิน

	 4.	เยี่ยมชมหน่วยงานที่รับการประเมิน	เพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน	

	 5.	รับฟังการนำาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน	ปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้รับการประเมิน

	 6.	สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม

																				โดยมีเกณฑ์การประเมิน	5	ระดับ	คือ

   คะแนน                             ระดับคุณภาพ

	 	 4.51	–	5.00																								ดีมาก

	 	 3.51	–	4.50																								ดี

	 	 2.51	–	3.50																								พอใช้

	 	 1.51	–	2.50																								ต้องปรับปรุง

	 	 0.00	–	1.50																								ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นผู้บริห�รระดับคณะ สถ�บัน สำ�นัก 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557
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 ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	สำานัก	ประจำาปีการศึกษา	2557	สรุปผลการประเมิน

เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา	2556	กับปีการศึกษา	2557	ดังต่อไปนี้

ลำาดับ

ที่
ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

ปีการศึกษา	2556 ปีการศึกษา	2557

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
1 รศ.สุวัจน์		ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง

4.63 ดีมาก 4.52 ดีมาก

2 ผศ.โกสินทร์		พัฒนมณี ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.58 ดีมาก 4.79 ดีมาก

3 นายวิภาค		อรรจนกุล ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

4.52 ดีมาก 4.55 ดีมาก

4 ผศ.ประเสริฐ		ทองหนูนุ้ย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา

4.52 ดีมาก 4.53 ดีมาก

5 นายสุชาติ		อินกล่ำา ผู้อำานวยการวิทยาลัยการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว

4.36 ดี 4.53 ดีมาก

6 น.ส.ปิยะพร		มูลทองชุน ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.10 ดี 4.51 ดีมาก

สรุปผลการประเมิน	:	หน่วยงานสนับสนุน	และหน่วยงานการเรียนการสอน	วิทยาเขตตรัง

สรุปผลการประเมิน	:		หน่วยงานการเรียนการสอน	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ลำาดับ

ที่
ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

ปีการศึกษา	2556 ปีการศึกษา	2557

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
1 ผศ.สุวรรณี		โภชากรณ์				 คณบดีคณะเทคโนโลยี

การจัดการ

4.61 ดีมาก 4.64 ดีมาก

2 รศ.จารุยา		ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4.58 ดีมาก 4.73 ดีมาก

3 ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์
จันทร์ทิพย์				

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.38 ดี 4.46 ดี

4 รศ.พิน		นวลศรีทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 4.21 ดี 4.21 ดี

5 ผศ.ณรงค์ชัย		ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 4.13 ดี 4.17 ดี

6 นายจำาเริง		ฤทธิ์นิ่ม ผู้อำานวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการ

3.60 ดี 3.67 ดี
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สรุปผลการประเมิน	:		หน่วยงานการเรียนการสอน		พื้นที่จังหวัดสงขลา

ลำาดับ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
ปีการศึกษา	2556 ปีการศึกษา	2557
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

1 รศ.มนัส		อนุศิริ คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.74 ดีมาก 4.75 ดีมาก

2 รศ.เยาวพา		ณ	นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 4.72 ดีมาก 4.73 ดีมาก

3 ปีการศึกษา	2556              

นายวีระยุทธ		จันทรักษา

ปีการศึกษา	2557

นายขจรศักดิ์		พงศ์ธนา				

คณบดีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4.64 ดีมาก 4.67 ดีมาก

4 นางถนอมศรี		เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 4.46 ดี 4.57 ดีมาก

5 น.ส.ปิยาภรณ์		

ธุระกิจจำานง			

คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.36 ดี 4.53 ดีมาก

6 นายสถาพร		ขุนเพชร ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 3.94 ดี 4.50 ดี



สำานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



76 รายงานประจำาปี 2558 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1.	โครงสร้างองค์กรสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะกรรมการ
กิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ		ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางดรุณี		ลีนิน
ผู้อำานวยการสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

งานบริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-		การเงินและเบิกจ่ายการประชุม
-		งานงบประมาณ	พัสดุ	ครุภัณฑ์
-		งานบุคลากร
-		งานประชุม
-		งานสารบรรณ
-		จัดทำาระเบียบวาระการประชุม
-		งานอื่นๆ

นางสาวจุฑารัตน์		สุวรรณณะ	
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ		นิ่มดวง			
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ		ทิพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-		จัดทำาระเบียบวาระการประชุม/
			รายงานการประชุม/มติการประชุม
-		ตรวจสอบ/ประมวล/รวบรวม	
			คำาสั่ง	ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
-		งานประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
-		งานสรรหา/แต่งตั้งกรรมการ
-		งานอื่นๆ

-		งานติดตามผลการดำาเนินงาน
-		งานจัดทำารายงานประจำาปี
-		งานประกันคุณภาพการศึกษา
-		ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของ
			สภามหาวิทยาลัย
-		งานอื่นๆ

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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	 2.	การดำาเนินงานของสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย	มีภารกิจเกี่ยวกับงานของสภามหาวิทยาลัย	ทำาหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำาเนิน
งานของสภามหาวิทยาลัย	เพ่ือให้การทำางานของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว	นำาไปสู่การบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โดยให้มีหน้าที่ดังนี้
	 2.1		จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย	และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย
	 2.2		งานธุรการต่างๆ	ของสภามหาวิทยาลัย	และดำาเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกำาหนดไว้
ในกฎหมาย
	 2.3		ประสานงานกับบุคคล	หน่วยงานต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ส่วนราชการและองค์กรอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของสภามหาวิทยาลัย
	 2.4		ประสานงานและหรือดำาเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย
	 2.5		รวบรวม	วิเคราะห์	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติสภามหาวิทยาลัยสำาหรับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
	 2.6		เป็นหน่วยงานประสานการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัย	การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและ
ดำาเนินงานการประชุมอื่นๆ	ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ	ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่	
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
	 2.7		บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบ
	 2.8		จัดทำาระบบสารสนเทศสำาหรับสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ที่มีหน้าที่จัดเก็บ	สืบค้น	อ้างอิง	เผยแพร่
เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงมติของสภามหาวิทยาลัย
	 2.9	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติของสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของสำานักงาน
สภามหาวิทยาลัย	และหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
	 การดำาเนินงานของสำานักงานสภามหาวิทยาลัย	นอกจากพันธกิจหลักที่ทำาหน้าที่หน่วยธุรการของสภามหาวิทยาลัย	
ยังมีการดำาเนินงานเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ	ทุกประการ	เช่น	การจัดทำาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ	การรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดการความรู้	การประกันคุณภาพ	และการดำาเนินกิจกรรม	5ส	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	สำานักงานสภามหาวิทยาลัย	ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ	ผ่านทางเว็ปไซต์สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย
http://council.rmutsv.ac.th/	และได้จัดทำารายงานประจำาปี	2558	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี	เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป
 3.	การพัฒนาบุคลากรของสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีการพัฒนาบุคลากรของสำานักงานในด้านต่างๆ
อย่างสมำ่าเสมอ	ซึ่งจะเอื้อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดังต่อไปนี้

เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ 2558 และแนวทางการจัดทำาคำาขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
ผู้เข้าร่วม   นางดรุณี  ลีนิน    

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรม “เสวนาคิดบวก
อย่างสร้างสรรค์ และการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์”
วันที่  25 ธันวาคม 2557
ผู้เข้าร่วม    1. นางดรุณี  ลีนิน                  
                2. น.ส.นิภาวรรณ  นิ่มดวง          
                3. น.ส.จุฑารัตน์  สุวรรณณะ      
                4. น.ส.ศิริวรรณ  ทิพรัตน์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
สถานที่ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
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เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

โครงการพัฒนาบุคลากรในการดำาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Srivijaya QA) : การประกันคุณภาพ
(QA) สัญจร
วันที่ 19 มกราคม 2558
ผู้เข้าร่วม นางดรุณี  ลีนิน

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช สงขลา                  
จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคาร
วันที่ 3 มีนาคม 2558 
ผู้เข้าร่วม น.ส.จุฑารัตน์  สุวรรณณะ

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำาคำาเสนอของบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วันที่ 8 เมษายน 2558
ผู้เข้าร่วม นางดรุณี  ลีนิน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 
สำาหรับผู้บริหาร
วันที่ 23 เมษายน 2558
ผู้เข้าร่วม นางดรุณี  ลีนิน      

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โครงการอบรม Microsoft Office 2013
วันที่ 24 เมษายน 2558
ผู้เข้าร่วม  1. น.ส.จุฑารัตน์  สุวรรณณะ 
             2. น.ส.ศิริวรรณ  ทิพรัตน์

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้อง 59302 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
มือใหม่”
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าร่วม นางดรุณี  ลีนิน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์
ค่างานและการเขียนคู่มือเพื่อขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้น : 
ระดับชำานาญการ
วันที่  21-22 พฤษภาคม  2558
ผู้เข้าร่วม   นางดรุณี  ลีนิน

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
สถานที่ ณ ปากเมงรีสอร์ท จังหวัดตรัง

โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปี 2558 (Retreat
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าร่วม   1. นางดรุณี  ลีนิน                  
               2. น.ส.นิภาวรรณ  นิ่มดวง          
               3. น.ส.จุฑารัตน์  สุวรรณณะ      
               4. น.ส.ศิริวรรณ  ทิพรัตน์

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ โรงแรม พีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกระบี่  
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เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

โครงการเสวนาการประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
สำาหรับผู้บริหารและอาจารย์
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ผู้เข้าร่วม นางดรุณี  ลีนิน

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อจัดทำาเว็บไซต์ (web site) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ในระดับคณะ สาขา สำานัก และกองต่าง ๆ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 และ 15 กรกฎาคม 2558
ผู้เข้าร่วม  น.ส.จุฑารัตน์  สุวรรณณะ      

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมกินรี ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 
ผู้เข้าร่วม  น.ส.จุฑารัตน์  สุวรรณณะ

ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดสงขลา

	 รายงานความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ท่ีมีต่อการดำาเนินงานของฝ่าย

เลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ท่ีมีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย		มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลการสำารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง		มีทั้งหมด	4	ด้าน	ดังนี้	

	 1.	ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

	 2.	ด้านการทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ	และการประชุม

	 3.	ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

	 4.	ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

	 โดยสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	ได้เก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	โดยการ

แจกแบบสำารวจความพึงพอใจ	จำานวน	24	ชุด	และได้รับแบบสำารวจความพึงพอใจคืนมา	จำานวน	19	ชุด	ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ	79	ใช้ระดับคะแนน	5	ระดับ	ซึ่งมีค่าช่วงคะแนน	ดังนี้

	 	 4.50	–	5.00										ระดับความพึงพอใจ										มากที่สุด

	 	 3.50	–	4.49										ระดับความพึงพอใจ										มาก

	 	 2.50	–	3.49										ระดับความพึงพอใจ										ปานกลาง

	 	 1.50	–	2.49										ระดับความพึงพอใจ										น้อย

	 	 1.00	–	1.49										ระดับความพึงพอใจ										น้อยที่สุด

	 จากการสำารวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ท่ีมีต่อการดำาเนินงานของ

ฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	นำาเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินในรูปแบบ

ตาราง	ดังนี้
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
(			) S.D

ระดับความ	
พึงพอใจ

1.	ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

			1.1		ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ 4.37 0.50 ดี
   1.2		ความพึงพอใจต่อการอำานวยความสะดวกในการเดินทาง	เช่น	การจองตั๋ว
เครื่องบิน	การจัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง			 4.53 0.51 ดีมาก

			1.3		ความพึงพอใจต่อสถานที่พัก 4.53 0.51 ดีมาก
   1.4		ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ 4.58 0.51 ดีมาก
			1.5		ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอำานวยความสะดวกต่างๆ	 4.58 0.51 ดีมาก
			1.6		ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม 4.57 0.51 ดี
			1.7		ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายต่างๆ	เช่น	เอกสาร
การจ่ายค่าเบี้ยประชุม	 4.58 0.51 ดีมาก

			1.8		ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.79 0.42 ดีมาก
			1.9		ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน 4.68 0.48 ดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.49 ดีมาก

2.		ด้านการทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ	และการประชุม

			2.1	ความเหมาะสมของจำานวนการจัดประชุมที่กำาหนดเดือนละครั้ง 4.79 0.42 ดีมาก

			2.2	ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม	
เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร

4.11 0.74 ดี

			2.3	ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม 4.21 0.54 ดี

			2.4	ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอำานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย	

4.47 0.61 ดี

			2.5	ความเหมาะสมของจำานวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง 4.37 0.68 ดี

			2.6	การจัดเตรียมข้อมูลเพียงพอและชัดเจน	สำาหรับประกอบการตัดสินใจในวาระต่างๆ 4.42 0.51 ดี

			2.7	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมที่จัดไว้ประมาณ	3	ชั่วโมง 4.42 0.51 ดี

			2.8	การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.63 0.50 ดีมาก

			2.9	การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน 4.53 0.51 ดีมาก

			2.10	ความถูกต้องในการจัดทำารายงานการประชุม	และการจัดส่งรายงาน
การประชุมให้กรรมการรับรองภายหลังการประชุม

4.32 0.58 ดี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.56 ดี

3.	ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

   3.1		การติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัยฯ 4.53 0.61 ดีมาก
			3.2	จัดทำา	website	ของสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 4.05 0.71 ดี
			3.3		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ 4.05 0.71 ดี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.65 ดี

4.	ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

			4.1		เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี 4.74 0.45 ดีมาก
			4.2		เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ	เรียบร้อย 4.68 0.48 ดีมาก
			4.3		เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ/ชัดเจน	เข้าใจง่าย 4.68 0.48 ดีมาก
			4.4		เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่	กระตือรือร้น	เต็มใจให้บริการ 4.68 0.48 ดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.47 ดีมาก

 สรุป	ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่าย
เลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คิดเป็นร้อยละ	89.79

-x
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ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี 2558
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โครงก�รสัมมน�ทบทวนง�นนโยบ�ย
ของสภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย ประจำ�ปี พ.ศ.2558
(Retreat สภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย) ãนระหว‹�งวันทีè 30-31 พÄษภ�คม 2558

ก�รประชØมสภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558

ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

ณ	โรงแรม	พีชลากูน่า
รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดกระบี่

ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558
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ณ	สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(ทุ่งใหญ่)	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ	โรงแรม	พีชลากูน่า	รีสอร์ทแอนด์สปา
(อ่าวนาง)	จังหวัดกระบี่

ณ	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)	
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก�รประชØมสภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย 
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2558

ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558
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ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558

ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
จังหวัดสงขลา

ก�รประชØม สัมมน� อบรม ศึกษ�ดูง�น áละáลกเปลีèยนเรียนรู้ 
ของสภ�มห�วิทย�ลัย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558
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ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558

โครงก�รคว�มร‹วมม×อท�งก�รศึกษ�ระหว‹�ง
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย กับประเทศเยอรมัน 
ãนระหว‹�งวันทีè 26-27 มีน�คม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จังหวัดสงขลา
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ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558

กิจกรรมเยีèยมชมพ×éนทีèãนáต‹ละวิทย�เขต เพ×èอพบปะกับบØคล�กร 
áละเรียนรู้สภ�พพ×éนทีèต‹�งæ ของáต‹ละวิทย�เขต 
ãนสังกัดมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
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ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558

มอบประก�ศนียบัตรáละช‹อดอกäม้ เพ×èอáสดงคว�มยินดี 
áละประก�ศเกียรติคØณ

ãห้กับบØคล�กร áละนักศึกษ�ทีèäด้รับร�งวัลต‹�งæ
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ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบปี2558

ก�รเข้�ร‹วมáละมีส‹วนร‹วมãนกิจกรรมต‹�งæ
ของมห�วิทย�ลัย

งานนิทรรศการวิชาการ	ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	2015	
ในระหว่างวันที่	4	-	6	กุมภาพันธ์	2558
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ.สงขลา
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา
			ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์		จันทร์ประทีป

			นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

			ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ		ชูกลิ่น

			เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			

จัดทำาโดย
สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

			นางดรุณี		ลีนิน	ผู้อำานวยการสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

			นางสาวจุฑารัตน์		สุวรรณณะ		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

			นางสาวนิภาวรรณ		นิ่มดวง		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

			นางสาวศิริวรรณ		ทิพรัตน์		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่	1	ถนนราชดำาเนินนอก	ตำาบลบ่อยาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

โทร		0	7431	7155		โทรสาร		0	7431	7156

http://council.rmutsv.ac.th








