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 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าอาลัยกันถ้วนหน้า ที่ได้
สญูเสยีพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช พระมหากษัตรย์ิอนัเป็นท่ีรกัยิง่ของปวงชนชาวไทย นบั
เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่คนไทยมิอาจลืมเลือน เพราะนอกจากพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติแล้ว พระองค์ยังทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” อันเป็นที่รักยิ่งของลูกหลานไทย
ทุกคน
 ในฐานะที่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นข้ารองพระบาทที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ท่ีพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล”  
อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา และทรงพระราชทานตราประจ�าพระองค์ พระราชลัญจกร
และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายประจ�ามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า จะขอเทิดทูลพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี  
ด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยน้อมน�าพระราชด�ารัส 
มาเป็นวิถีและแนวทางการท�างาน และการอบรมสั่งสอนนักศึกษา มุ่งเน้นการท�างานสนองแนวทางตาม 
พระราชด�ารสัของพระองค์ เพือ่ทีจ่ะให้เกดิความส�าเรจ็ทัง้ของตนเอง มหาวทิยาลยัและประเทศชาติ อย่างยัง่ยนื
ต่อไป
 ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี ได้หมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยจึง
ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ให้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
จนกว่าจะได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส เป็นอธิการบดีคนต่อไป และได้มี
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แม้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยน
ผ่าน มหาวิทยาลัยก็ได้ด�าเนินภารกิจบรรลุผลส�าเร็จในหลาย ๆ  ด้าน ผลการด�าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเชิง
ปรมิาณ และคณุภาพ สภามหาวทิยาลยัโดยกรรมการสภามหาวทิยาลยั เป็นส่วนหนึง่ทีม่บีทบาท และเป็นก�าลงั
ส�าคญัในการให้ค�าปรกึษา แนะน�า ในการก�าหนดทศิทางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลให้
เกดิธรรมาภบิาลในการบรหิารมหาวทิยาลยั โดยกรรมการสภามหาวทิยาลยั ได้แสดงความคดิเหน็และน�าเสนอ
ประสบการณ์ของแต่ละท่านมาประมวลเป็นหลักในการท�างาน ทุกท่านเสียสละและแสดงความปรารถนาดีต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง กระผมในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

สาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จากนายกสภา
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พิธีรับสนอง

 ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จ�านวน ๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ดังนี้

 ๑. นายชุมพล เที่ยงธรรม  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒. นายดุสิต เครืองาม  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๓. นายธ�ารงค์ เจริญกุล  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๔. นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๕. นางสาวนวพร เรืองสกุล  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๖. นายนิพนธ์ ภิญโญ  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๗. นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๘. นายไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๙. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑๐. นายสลิล โตทับเที่ยง  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑๑. นายส�าเริง จักรใจ  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑๒. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑๓. นายสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑๔. นางอุทัยรัตน์ ณ นคร  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดพิธีรับสนอง พระราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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บทสรุปผู้บริหาร

 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง โดยจัดประชุมสัญจรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง ๓ พื้นที่ ได้แก่ 
 ๑. พื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ�าเภอเมือง และอ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  
 ๒. พืน้ทีว่ทิยาเขตนครศรธีรรมราช ประกอบด้วย อ�าเภอทุง่สง อ�าเภอทุง่ใหญ่ และอ�าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช รวมทัง้ 
สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร  จังหวัดชุมพร  
 ๓. พื้นที่วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 จากการประชมุสภามหาวทิยาลยั ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา มวีาระการประชมุสภามหาวทิยาลยั ทัง้หมด ๒๘๓  
เรื่อง จ�าแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ๘ เรื่อง วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง ๒๙ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๔๕ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา
ทักท้วง ๓๐ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๔๔ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๘ เรื่อง และวาระลับ เรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๗ เรื่อง 
และเรื่องเพื่อทราบ ๑ เรื่อง ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้อาจจ�าแนกผลการด�าเนินงานออกเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้

๑. ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มี
ประเด็นสาระส�าคัญ ประกอบด้วย
 ๑.๑ การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีเรื่องส�าคัญ ได้แก่ 
   (๑) สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ ต�าบลห้วยจระเข้ อ�าเภอ
เมือง  จังหวัดนครปฐม  เพื่อทบทวนโครงการ Mega Projects ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�านวน ๖ กลุ่มยุทธศาสตร์  
โดยได้ระดมความคิดเห็น และก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการผลิตก�าลังคนและพัฒนาสังคม รองรับนโยบายของรัฐบาล 
และจัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยในส่วน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในโครงการ Mega Projects คือ ระบบขนส่งทางทะเล
       (๒) พิจารณาก�าหนดนโยบายพเิศษของมหาวทิยาลยั ได้แก่ ก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมน�า “ศาสตร์พระราชา” มาด�าเนินการเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   (๓) พจิารณาให้ข้อเสนอแนะและก�าหนดแนวทางการปรบัแผนกลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 นอกจากน้ีได้มีการพจิารณาอนมุติัแผนปฏิบติังาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  พจิารณาให้ความเหน็ชอบนโยบาย ขอบเขต
และแนวทางการด�าเนินงานประเมินผลการด�าเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ๑.๒ การออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ�านวน ๑๒  เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑๐ เรื่อง และประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑ เรื่อง มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ส�าคัญ ได้แก่
   (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้าน
กิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐
   (๒) ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ว่าด้วยการสอบคดัเลอืกบุคคลเข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       (๓) ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการรบับุคลากรต่างชาติ
ในการเดินทางมาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐
       (๔) ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลลกูจ้างชัว่คราว มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐
       (๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
       (๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย
       (๗) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ก�าหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดพิเศษ
 ๑.๓ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการอนุมัติการส�าเร็จการศึกษา โดยให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จ�านวน ๑  
หลกัสตูร ให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรใหม่ จ�านวน ๒ หลกัสตูร  ให้ความเหน็ชอบเปลีย่นแปลงอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  และอาจารย์
ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๙ หลักสูตร และให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน ๓๑ หลักสูตร  รวมทั้งอนุมัติให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ทั้งหมด ๒,๔๓๙ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด  ๙  คน
 ๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย และต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๒๑ ราย
 ๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
 ๑.๖ พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัคณะ จ�านวน ๖ ราย ได้แก่ คณบด ีจ�านวน ๓ ราย ผูอ้�านวยการวทิยาลยั จ�านวน 
๑ ราย ผู้อ�านวยการสถาบัน จ�านวน ๑ ราย และผู้อ�านวยการส�านัก จ�านวน ๑ ราย 
 ๑.๗ พจิารณาจดัตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นส่วนงานภายใน ทีว่ทิยาเขตตรงั เพือ่รองรบัความต้องการก�าลงัคน
และวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมในภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

๒. ผลการด�าเนินงานในด้านการก�ากับดูแลและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ 
 ๒.๑ พิจารณาอนุมัติกรอบในการด�าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน เพื่อเป็นการเยียวยาปัญหาการเบิกค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘
 ๒.๒ พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการด�าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถด�าเนินการสรรหาอธิการบดีได้อย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
 ๒.๓ พิจารณาให้ความเหน็ชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของอธกิารบด ีประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๒.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 
ส�านัก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
 ทั้งน้ี จากการจัดประชุมสัญจรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ท้ัง ๓ พื้นท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชมพื้นท่ีเพื่อพบปะกับ
บุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบปัญหา ข้อจ�ากัด และโอกาสต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อน�าข้อมูลมาก�าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่  และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการแจ้งมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม  และผลการด�าเนินงานผ่านทางเว็ปไซต์
ส�านักงานสภามหาวทิยาลยัฯ http://council.rmutsv.ac.th/  และได้จดัท�ารายงานประจ�าปี  เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานของสภา
มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป  
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ท�าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์

รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก ศ.ดร.ส�าเริง  จักรใจ ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม

นายกสภามหาวิทยาลัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง 

นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม

นายธ�ารงค์  เจริญกุล

ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดี

ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวนวพร  เรืองสกุล

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ นายสลิล  โตทับเที่ยง

นายนิพนธ์  ภิญโญ นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

ผศ.ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี 

ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ                

นายสมยศ  ศรีเพิ่ม
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ผศ.พนม  อินทฤทธิ์
คณาจารย์   

พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งสง

นายไพโรจน์  แสงอ�าไพ
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                  

และเทคโนโลยี

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี

ประจ�าวิทยาเขตตรัง

ผศ.อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี  

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

12



AJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCILR

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
คณาจารย์ พื้นที่ตรัง

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยฯ

นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.กองบริหารงานบุคคล

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
คณาจารย์ พื้นที่สงขลา

ผศ.ศุภชัย  อรุณพันธ์
คณาจารย์ พื้นที่สงขลา                                       
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รายชื่อกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ครบวาระวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

และตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ครบวาระวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

และตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

  ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม   

  ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม   

  นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ  

  นายนิพนธ์ ภิญโญ   

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  

  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  

  นายสมัชชา โพธิ์ถาวร   

  นายสลิล โตทับเที่ยง   

  ศาสตราจารย์ ดร.ส�าเริง จักรใจ   

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  

  ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ครบวาระวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

  ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ     

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

  นายธ�ารงค์ เจริญกุล      

  นางสาวนวพร เรืองสกุล      

อธิการบดี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี   

 ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ – ครบวาระวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม 

 รักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระราชโองการ

 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ครบวาระวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

๒.  นายสุพร  ฤทธิภักดี  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์  ตั้งแต่วันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ – พ้นจากต�าแหน่งรองอธิการบดีตามวาระอธิการบดี

    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ครบวาระวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ – พ้นจากต�าแหน่งรองอธิการบดีตามวาระอธิการบดี

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ครบวาระวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ – พ้นจากต�าแหน่งรองอธิการบดีตามวาระอธิการบดี 

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี ผู้อ�านวยการวิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ – ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งคณบดี วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจ�านง  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ – ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งคณบดี วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

 การจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ – ครบวาระวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

๔.  ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นส.พ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์

 ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๖.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

 การจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๘.  ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งสง

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒.  นายสมยศ  ศรีเพิ่ม พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  อรุณพันธ์  พื้นที่สงขลา

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  อินทรักษ์  พื้นที่สงขลา

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  พื้นที่ตรัง

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

๖. นายไพโรจน์  แสงอ�าไพ  พื้นที่นครศรีธรรมราชขนอม

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCI

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

L

16



องค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่

๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  

ประกอบด้วย

 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 (๓)   กรรมการสภามหาวทิยาลัยจ�านวนหกคน ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้�านวยการสถาบนั ผูอ้�านวยการ 

ส�านัก ผู้อ�านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

 (๔)   กรรมการสภามหาวทิยาลยัจ�านวนหกคน ซึง่เลอืกจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวทิยาลัยและข้าราชการพลเรอืนในสถาบนั

อุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งตาม (๓)

 (๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยค�าแนะน�าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหาร

งานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

โดยค�าแนะน�าของอธิการบดี

 ให้สภามหาวิทยาลยัเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุคินหนึง่เป็นอปุนายกสภามหาวทิยาลยัท�าหน้าท่ีแทนนายกสภา

มหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

๒. อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและหน้าที่ควบคุม

ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการ

ปฏิบัติ ท�าการสอน ท�าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ�ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 (๒)  วางระเบยีบ ออกข้อบงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยั  และอาจมอบให้ส่วนราชการใด ในมหาวทิยาลยัเป็นผู้วางระเบยีบ  

ออกข้อบังคับและประกาศส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

 (๓)  ก�ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

 (๔)  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

 (๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

 (๖)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส�านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�านัก วิทยาลัยหรือส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 (๗)   อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (๘)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ

 (๙)   พจิารณาเสนอเรือ่งเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

 (๑๐)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

และกรรมการสภาวิชาการ

 (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๑๒)  วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของ

มหาวิทยาลัย

 (๑๓)  พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

 (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 (๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้

อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

 (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

 (๑๗)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส�าคัญ โดยก�าหนด

ปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) มีการประชุมรวม  

๑๔ ครั้ง ได้จัดประชุมสัญจรไปตามพื้นที่ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

การประชุมครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ วันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ วันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ  อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ วันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) อ�าเภอทุ่งใหญ่                      

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ วันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  อ�าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตตรัง อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ วันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การด�าเนินงาน

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ตารางการประชุม
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยรัตภูมิ  อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๕๓-๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๕๖-๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐
ณ  วิทยาเขตตรัง อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๕๗-๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๖๐
ณ  ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

จ�านวนระเบียบวาระการประชุม

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒๘๓ เรื่อง จ�าแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย  

๘  เรื่อง วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง ๒๙ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๔๕ เรื่อง  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง ๓๐ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๔๔ เรื่อง  

วาระอื่น ๆ ๘ เรื่อง และวาระลับ เรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๗ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๑ เรื่อง  ดังต่อไปนี้

ครั้งที่

จ�านวนวาระปกติ (เรื่อง) จ�านวนวาระลับ (เรื่อง) รวมวาระ
การประชุม
แต่ละครั้ง

เชิง
นโยบาย

เพื่อ
ทราบ

สืบ 
เนื่อง

ทัก 
ท้วง

พิจารณา อื่น ๆ
สืบ 

เนื่อง
เพื่อ

ทราบ
พิจารณา

๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ - - - - ๑ ๑ - - - ๒

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ ๑ ๓ ๑ ๔ ๒๐ - - - - ๒๙

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ - ๖ - ๖ ๑๘ ๒ - - ๑ ๓๓

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ - ๖ ๔ ๒ ๑๐ - - - ๒ ๒๔

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ - ๕ - - ๘ - - - ๒ ๑๕

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ - ๒ ๒ ๓ ๘ ๒ ๑ - - ๑๘

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ ๒ ๕ ๔ ๑ ๙ - - - ๑ ๒๒

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ - ๓ ๕ ๔ ๑๓ ๑ - - ๑ ๒๗

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ ๑ ๖ ๒ ๔ ๑๗ - - - ๒ ๓๒

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ ๒ ๒ - - ๑๒ - - ๑ - ๑๗

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ - ๑ ๓ ๑ ๘ - - - - ๑๓

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ ๑ ๒ ๓ - ๑๐ ๑ - - ๒ ๑๙

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ - ๑ ๓ ๕ ๘ - - - ๓ ๒๐

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ ๑ ๓ ๒ - ๒ ๑ - - ๓ ๑๒

รวม ๘ ๔๕ ๒๙ ๓๐ ๑๔๔ ๘ ๑ ๑ ๑๗ ๒๘๓
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จ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม

 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั มกีรรมการสภามหาวทิยาลยั จ�านวน ๒๙ คน จ�าแนกเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุ ิ(รวมนายกสภามหาวทิยาลยั) ๑๕ คน กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต�าแหน่งอธกิารบด ี๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ๖ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจ�า ๖ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละ ๒๓ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๗๙ จ�าแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง ๒ คน  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ๖ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า ๖ คน ดังต่อไปนี้   

ครั้งที่
กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ (๑๕ 

คน)

กรรมการ
โดยต�าแหน่ง             

(๒ คน)

กรรมการ
จากผู้บริหาร            

(๖ คน)

กรรมการจาก
คณาจารย์ประจ�า            

(๖ คน)

รวม 
(๒๙ คน)

คิดเป็น              
ร้อยละ

๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ ๙ ๒ ๖ ๖ ๒๓ ๗๙

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ ๑๒ ๒ ๕ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ ๑๒ ๒ ๕ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ ๑๑ ๒ ๒ ๕ ๒๐ ๖๙

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ ๙ ๒ ๓ ๖ ๒๐ ๖๙

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ ๘ ๒ ๖ ๖ ๒๒ ๗๖

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ ๙ ๒ ๖ ๖ ๒๓ ๗๙

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ ๘ ๒ ๕ ๖ ๒๑ ๗๒

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ ๑๒ ๑ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ ๑๑ ๒ ๒ ๖ ๒๑ ๗๒

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ ๑๐ ๒ ๖ ๖ ๒๔ ๘๓

เฉลี่ยจ�านวน 
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

๑๒ ๒ ๖ ๖ ๒๓ ๗๙
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(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 (๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ ท�าการสอน ท�าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 (๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วาง
ระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ โดยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั จ�านวน ๑๒ เรือ่ง ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั จ�านวน ๑๐ เรือ่ง และประกาศสภามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑ เรื่อง ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย ขอบเขตและแนวทางการด�าเนินงานประเมินผลการด�าเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๓) พิจารณาเสนอแนะในเรื่องการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔) พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(ก�าหนดให้เป็นนโยบายพิเศษของมหาวิทยาลัย)  

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการน้อมน�า “ศาสตร์พระราชา” มาด�าเนินการเป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก�าหนดให้เป็นนโยบายพิเศษของมหาวิทยาลัย)  

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 
๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๖) ก�าหนดแนวทางในการน้อมน�า “ศาสตร์พระราชา” มาด�าเนินการเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์นันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๘) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและก�าหนดแนวทางการปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประมวลผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติ

ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน  ๑๒  เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙  
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายส�าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
ในการเดินทางไปท�ากิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙

AJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

R

23



การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน  ๑๒  เรื่อง

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ 
๖ ม.ค. ๒๕๖๐

๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือ 
ผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐

๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๘) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

๙) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑๐) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย ต้นฉบับบทความประจ�าวารสารวิจัย และต้นฉบับ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 
๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๑๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
และบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการรับ
บุคลากรต่างชาติในการเดินทางมาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑๐ เรื่อง

๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙  
๖ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ 
๖ ม.ค. ๒๕๖๐

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๘) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๙) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๑๐) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๑) พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา

 (๓) ก�ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

 (๔) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

ทุกรอบการประชุม ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙  

๖ ต.ค. ๒๕๕๙

๒) รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เรื่อง การแก้ไข

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่....) พ.ศ. ......

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๓) รายงานผลการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ต�าบลชะเมา อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

๕) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๖) รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ จ�านวน ๖ คน 

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๗) รายงานสถานะงบลงทุน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๙) รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐) รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย (ก.พ.ว.) 

๑๑) รายงานการรับ-จ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๒) รายงานความก้าวหน้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ 

๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

๑๓) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิม

ที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ จ�านวน ๑ คน  

๑๔) รายงานผลการประชุม Retreat  นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๑๕) รายงานผลการด�าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จ�านวน ๔ ราย ตามค�า

พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

๑๖) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑ เรื่อง

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๑) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ก�าหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดพิเศษ
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๑๗) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๘) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ 

๖ ม.ค. ๒๕๖๐

๑๙) รายงานผลการด�าเนินงานคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๐) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๘

๒๑) รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๒๒) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี เพื่อแทนรายเดิม

ที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ จ�านวน ๑ คน

๒๓) รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ 

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๒๔) รายงานการด�าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๒๕) รายงานผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๖) รายงานผลการจัดงานวิชาการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017” ระหว่างวันที่ ๗–๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๒๗) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๘) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนพัฒนาระบบบัญชี ๓ มิติ 

ในรอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๙) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการทางวิชาการแก่

สังคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนการประชาสัมพันธ์  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๓๑) รายงานผลการได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓๒) รายงานผลการด�าเนินงานของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๓๓) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี โดยการคัดเลือก

กันเอง จ�านวน ๓ คน 

๓๔) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ

สถาบัน ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ

เท่าคณะ จ�านวน ๓ คน

๓๕) รายงานผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

๓๖) รายงานผลการด�าเนินการรื้อถอนร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านถนนชลาทัศน์
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๓๗) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน)  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

๓๘) รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓๙) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐)

๔๐) รายงานผลการด�าเนินงานงบลงทุน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐)

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๔๑) รายงานผลการด�าเนินงานการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕  

“สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๔๒) รายงานผลการแถลงข่าวและการตรวจสอบการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

๔๓) รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๔๔) รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๔๕) รายงานผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างการรักษาราชการแทน

อธิการบดี

๔๖) รายงานความคืบหน้าในการพิจารณาข้อหารือของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องของการ

สรรหาอธิการบดี

๔๗) รายงานผลคดีกรณีขอให้เพิกถอนค�าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

๔๘) รายงานผลคดีกรณีให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชดใช้ค่าเสียหายจากการก่อสร้างกลุ่ม

อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ 

๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๔๙) รายงานผลการตอบข้อหารือของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องของการ สรรหาอธิการบดี 

ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๑๑/๑๘๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๕๐) รายงานความพร้อมในการจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที ่๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๕๑) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๕๒) รายงานผลมาตรการเยียวยานักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๕๓) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี โดยการคัดเลือก

กันเอง จ�านวน ๓ คน 

๕๔) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส�านัก ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (วาระลับ)

๕๕) รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
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 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด โดย

พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จ�านวน ๑ หลักสูตร  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จ�านวน  ๒  หลักสูตร  ให้ความเห็น

ชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๙  หลักสูตร และให้ความเห็นชอบปรับปรุง

หลักสูตร จ�านวน  ๓๑  หลักสูตร ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จ�านวน  ๑  หลักสูตร

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดท�าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จ�านวน  ๒  หลักสูตร

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๙  หลักสูตร

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
(หลักสูตรขอใช้) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) (หลักสูตรขอใช้) 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะบริหารธุรกิจ

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะสัตวแพทยศาสตร์

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะศิลปศาสตร์

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(หลักสูตรขอใช้) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) (หลักสูตรขอใช้) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะเกษตรศาสตร์
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๙ หลักสูตร

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเกษตรศาสตร์

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะเกษตรศาสตร์

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ 
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะบริหารธุรกิจ

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

๑๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น�้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๕๑-๓/๒๕๖๐

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๑๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(หลักสูตรขอใช้) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๒๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๒๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะศิลปศาสตร์

๒๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๒๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๙ หลักสูตร

๒๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๒๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเกษตรศาสตร์

๒๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะบริหารธุรกิจ

๒๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะบริหารธุรกิจ

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๒๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะศิลปศาสตร์

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ 
๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๓๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๓๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเกษตรศาสตร์

๓๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะบริหารธุรกิจ

๓๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๓๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๓๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๓๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๙ หลักสูตร

๓๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน  ๓๑  หลักสูตร

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........) คณะเกษตรศาสตร์

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะศิลปศาสตร์

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะศิลปศาสตร์

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะศิลปศาสตร์

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อง
นุ่งห่ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการ  (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) วิทยาลัยรัตภูมิ

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะศิลปศาสตร์

๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะศิลปศาสตร์

๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน  ๓๑  หลักสูตร

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ 
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

๑๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะเกษตรศาสตร์

๑๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะเกษตรศาสตร์

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ 
๖ ม.ค. ๒๕๖๐

๑๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) วิทยาลัยรัตภูมิ

๒๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๒๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๒๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ส�ารวจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๒๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๒๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๒๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๓๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

๓๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์การผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องอื่น ๆ จ�านวน ๑๘ หลักสูตร

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขชื่อวิชาในเล่มหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการเขียนแบบร่าง มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ จ�านวน ๑๘ หลักสูตร

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงจ�านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเกษตรศาสตร์

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยกิต และแก้ไขชื่อรายวิชาการเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยกิต และแก้ไขชื่อรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยกิต และแก้ไขชื่อรายวิชาการเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยกิต และแก้ไขชื่อรายวิชาการเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยกิต และแก้ไขชื่อรายวิชาการเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรหัสกลุ่มวิชาชีพบังคับ ชื่อวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก และแผนการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
คณะเกษตรศาสตร์

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

๑๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบขอกลับไปใช้หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบขอกลับไปใช้หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
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 (๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส�านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�านัก วิทยาลัยหรือ

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

 (๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร โดยพิจารณา

อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๒,๔๓๙ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด ๙ คน และพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้  

 (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๑) อนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย 

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ราย  นายธ�ารงค์  เจริญกุล ด้านการ

บริหารงานบุคคล แทนนายบุญปลูก ชายเกตุ)  

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙  

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๑ คน

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๒) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๔ คน

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๓) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

จ�านวน ๒๙๙ คน  

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๔) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๒ คน

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๕) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๐๗  คน

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๖) พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๔ ราย ได้แก่ 

    ๑. นายประมวล  พัฒน์ทอง  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) 

    ๒. นางอวยพร  คีรีวิเชียร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สัตวศาสตร์) 

    ๓. นายวิรัตน์  สุขแสง  วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) 

    ๔. นายเสทือน  หอมเกตุ  การแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทย)

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๗) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๑,๔๗๒ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ จ�านวน ๓ คน 

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๘) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคฤดูร้อน ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๕๒๓ คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๔ คน   

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ คน  
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 (๙) แต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้�านวยการสถาบนั ผูอ้�านวยการส�านกั ผู้อ�านวยการวทิยาลยั หรอืหวัหน้าส่วน

ราชการทีเ่รยีกช่ืออย่างอ่ืนทีมี่ฐานะเทยีบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ  และ

กรรมการสภาวชิาการ โดยพจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัคณะ จ�านวน ๖ ราย ได้แก่ คณบด ีจ�านวน ๓ ราย ผูอ้�านวยการ 

วิทยาลัย จ�านวน ๑ ราย ผู้อ�านวยการสถาบัน จ�านวน ๑ ราย และผู้อ�านวยการส�านัก จ�านวน ๑ ราย ดังต่อไปนี้  

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ราย นางสาวปิยาภรณ ์ 

ธุระกิจจ�านง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ (ราย นายภาณุมาศ   

สุยบางด�า ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙)

๓) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม (ราย นายปรีดา  เกิดสุข ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙)

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๔) แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ (แต่งตั้งรองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการอีกต�าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่  

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ)

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๕) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ (ราย นางสุภาพร  

ไชยรัตน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๖) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๗ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๗) แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แต่งตั้งรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกต�าแหน่งหนึ่ง  

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน)

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๘) แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (แต่งตั้งรองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์อีกต�าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์)

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๙) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

(ราย นายพิทักษ์  สถิตวรรธณะ  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๑๐) แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิตติกร  ขันแกล้ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ 

๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๑๑) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๒) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ราย น.สพ.ศิริศักดิ์   

ชี้ช้าง  ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๑๓) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่  

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
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 (๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๑๑) พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย โดยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้

ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย และต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๒๑ ราย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๑) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะ/วิทยาลัย เพื่อด�าเนินการสมทบการเบิกจ่ายงวดงานรายการ 

สิ่งก่อสร้าง

๒) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างร้านค้า บริเวณด้านถนนชลาทัศน์ 

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๓) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส�านักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อด�าเนินการจ้างจัดท�าแบบรูปรายการ 

สิ่งก่อสร้าง รายการสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

๔) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อน�าฝากเข้าบัญชี

โครงการวิจัยเงินนอกระบบ 

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๕) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา เพื่อปรับปรุงอาคารฝึกงานคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ�านวน ๑ งาน

๖) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ�านวน ๑ งาน

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๗) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านถนนชลาทัศน์

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๘) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

๙) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซม

ครุภัณฑ์

๑๐) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง

ส�านักงานและห้องปฏิบัติการเรียนการสอน

๑๑) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส�านักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับงบด�าเนินงาน 

ส�านักงานวิทยาเขตตรัง

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ 

๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๑๒) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

    ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๒ ราย ได้แก่   

    ๑. นายพชร เพ็ชรประดับ รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล                   

    ๒. นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการประมง 

    ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๕ ราย ได้แก่ 

    ๑. นางสาวสกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

    ๒. นายสุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง 

    ๓. นายธนะวิทย์ ทองวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

    ๔. นายวีระเกียรติ ทรัพย์มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 

    ๕. นายวันประชา นวนสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ 

๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๕ ราย  ได้แก่                       

    ๑. นายวิชาญ  เพชรมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

    ๒. นางสาวจิรภัทร  ภู่ขวัญทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

    ๓. นางระริน เครือวรพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 

    ๔. นายชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

    ๕. นางสาทินี วัฒนกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

๑๔๙-๑/๒๕๖๐ 

๖ ม.ค. ๒๕๖๐

๓) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก.อ.ม.) 

กรณีเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๖ ราย  

(วาระลับ)

๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน (วาระลับ)

๑๕๐-๒/๒๕๖๐ 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

๕) พิจารณาตรวจสอบการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งต�าแหน่งศาสตราจารย์ (วาระลับ)

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๖) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย ได้แก่ 

    ๑. นายศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

    ๒. นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

    ๓. นายกิตติ  พิมเสน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

    ๔. นางอันธิกา  ทิพย์จ�านงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการตลาด

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๗) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน (วาระลับ)

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๘) พิจารณาอนุมัติการจ้างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือมีความช�านาญงานเป็นพิเศษ 

ซึ่งส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาโท เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต�าแหน่งอาจารย์

๙) พิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตราก�าลัง ของกรอบอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

๑๐) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย ได้แก่ นายวรวุฒิ เกิดปราง  

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

๑๑) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน (วาระลับ)
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๑๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๓ ราย ได้แก่ 

    ๑. นายบรรเจิด  โปฏกรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

    ๒. นางสาววรรษวดี  แก้วประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา 

    ๓. นายวรพงค์  บุญช่วยแทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

๑๓) พิจารณารายงานผลการด�าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง จ�านวน ๑ ราย (วาระลับ)

๑๔) พิจารณาแจ้งผลการด�าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (วาระลับ)

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๑๕) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

    ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย  ได้แก่   

    ๑. นางสาวผกากรอง  เทพรัตน์  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ 

    ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย  ได้แก่   

    ๑. นางสาวอิงอร  เพ็ชรเขียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจิตรกรรม 

    ๒. นางสาวชัชฎา  หนูสาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๓. นายจินดา  สามัคคี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    ๔. นางสาวศิริลักษณ์  อินทสโร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๖) พิจารณาการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ (กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชน)

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๑๗) พิจารณารายงานผลการด�าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง จ�านวน ๑ ราย (วาระลับ)

๑๘) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย กรณีเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ�านวน ๑ ราย (วาระลับ) 

 (๑๒) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดเพือ่พจิารณาและเสนอความเหน็ในเรือ่งหนึง่เรือ่งใด  

หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ 

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก.พ.ว.) 

เพิ่มเติม จ�านวน ๒ คน

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก.อ.ม.)  

ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา ๑๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ คัดเลือกกันเอง จ�านวน ๒ คน 

๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๖) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

๗) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๑๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมาย

ให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๑-๓/๒๕๖๐ 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๘) แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ยงยุทธ  หนูเนียม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)  

๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหนังสือหารือประเด็นข้อกฎหมายในการด�าเนินการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๑๐) แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.พ.ม.)

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก.อ.ม.)  

ซึ่งมาจากผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเอง จ�านวน ๒ คน  

๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส�านัก ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการเยียวยาปัญหาการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘

๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดแนวทาง และวางกฎเกณฑ์ เงื่อนไข การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าสอน

เกินภาระงานสอน

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๑๘) ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๑๙) แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ยงยุทธ  หนูเนียม ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  

๑๕๗-๙/๒๕๖๐ 

๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๒๐) แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๒) พิจารณาอนุมัติกรอบในการด�าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
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 (๑๔) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

 (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง Shimane University ประเทศญี่ปุ่น 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายวงเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าฝาก

ธนาคารประเภทฝากประจ�า เพื่อหาผลประโยชน์

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ 

๖ ต.ค. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๔-๙/๒๕๕๙ 

วาระที่ ๑.๑๑

๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาการรับนักศึกษาอินโดนีเซียเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๑ ราย 

๑๕๒-๔/๒๕๖๐ 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

๓) พิจารณาหนังสือหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการด�าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕๓-๕/๒๕๖๐ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๔) พิจารณาค�าพิพากษาของศาลปกครองสงขลา ในคดีฟ้องสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

คดีหมายเลขด�าที่ ๒๐๒/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๓๔/๒๕๖๐ 

๑๕๕-๗/๒๕๖๐ 

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

๕) พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๘.๑

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๖) พิจารณาหนังสือจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๗) พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๔-๖/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ วาระที่ ๖.๑๑

๑๕๘-๑๐/๒๕๖๐ 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

๘) พิจารณาหนังสือตอบข้อหารือกรณีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการร้องเรียนคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๓) พิจารณาชะลอการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๖-๘/๒๕๖๐ 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา (ปรับแก้ใหม่)
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความเศร้าโศกของประเทศ เมื่อต้องจารึกไว้ว่า ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�านัก

พระราชวังออกแถลงการณ์ว่า ประเทศไทยได้สูญเสีย “พ่อของแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหา

กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา ๑ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อม

ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุ และร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ก่อนเริม่การประชุมสภา

มหาวิทยาลัยทุกครั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ๙ นาที เพื่อ

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวราชมงคลและต่อปวงชนชาวไทย

อย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมลงนามถวายอาลัย ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 ร่วมลงนามถวายอาลัย และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑. กิจกรรมน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต ให้ร่วมเป็น 

เจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

และถวายเป็น พระราชกุศล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี  

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ส�านักพระราชวัง กรุงเทพมหานครฯ

 นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั คณะผูบ้รหิาร พร้อม

ด้วยคณาจารย์และนกัศกึษา ร่วมท�าบุญตักบาตร เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย บริเวณถนนราชด�าเนินนอก อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

และร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ�าเภอเมืองสงขลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น

อย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๙ จนครบก�าหนดพระราชพธิถีวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ร่วมท�าบุญตักบาตร และพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

เพื่อถวายเป ็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช
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๒. ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง 

๓. โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

 นายกสภามหาวิทยาลัย หรืออุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี และตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม

ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง เป็นประจ�าทุกเดือน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

 นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร เข้าร่วมโครงการประชมุสมัมนาทบทวนงานนโยบาย 

(Retreat) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ๙ แห่ง ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ ระหว่างวนัที ่๑๖ – ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี  

แกรนด์ ต�าบลห้วยจระเข้ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือทบทวนโครงการ Mega Projects ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล จ�านวน ๖ กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑)  กลุ่มแผนพัฒนาก�าลังคนระบบ Transport & Logistics 

 (๒)  กลุ่มโครงการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy  

 (๓)  กลุ่มโครงการบริหารจัดการน�้าทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและโครงการเกษตรอาหาร

 (๔)  กลุ่มโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

 (๕)  กลุ่มโครงการ Social Enterprise/ Social Engagement 

 (๖)  กลุ่มโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative industrial
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๔. มอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   

บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

๕. ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการ ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 ก ่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได ้เป ิดโอกาสให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและคณะผู ้บริหาร ได้ร ่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยนายก

สภามหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อประกาศ

เกียรติคุณ เช่น ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฤทธิ์ศักดิ์  ชูลี บัณฑิตที่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ท�าคะแนนทดสอบความรู ้ผู ้ขอรับ 

ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้รับคะแนนสอบในอันดับที่ ๕ จากผู้ที่ได้รับ

คะแนนสอบสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประจ�าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จากสภาวิศวกร   

 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น

ประธานของแต่ละกรรมการ เพือ่ส่งเสรมิ  สนบัสนนุ และแสวงหาวธิกีารเพือ่พฒันาความก้าวหน้าของมหาวทิยาลัย เช่น คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั (Auditing) คณะกรรมการนโยบายการเงนิ  

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น และได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคณุวฒุ ิร่วมเป็นประธานและกรรมการ เช่น คณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบตังิานอธกิารบด ีคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี 

เป็นต้น
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๖. เยี่ยมชมพื้นที่ในแต่ละวิทยาเขตเพื่อพบปะกับบุคลากร และเรียนรู้สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละ               

วิทยาเขต สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๗. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ 

ประจ�าปี ๒๕๖๐

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมสัญจรไปตามพื้นที่

วิทยาเขตต่าง ๆ โดยหลังจากการประชุมมีกิจกรรมเพื่อให้นายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชม 

พื้นที่ เพ่ือพบปะกับบุคลากร และได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพพื้นท่ีต่าง ๆ 

ของแต่ละวิทยาเขต เพื่อเป็นองค์ประกอบในการน�ามาพิจารณาก�าหนด

นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในแต่ละวิทยาเขตต่อไป  

 นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมงานทุ่งใหญ่

วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงาน นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้

น้อง ๆ ในโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ศึกษา

การเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด การเพาะเห็ดฟาง เห็ดหลินจือ 

เรยีนรูว้ฏัจกัรของผเีสือ้  และการแสดงผลงานนกัศกึษา การออกร้าน

จ�าหน่ายสินค้าของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
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พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

 นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการ

ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 

ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม “คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย”  

 นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม 

“คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย” เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

โดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการ ร่วม

จุดพรเุปิดงาน “คนืสูเ่หย้า ชาวราชมงคลศรวีชิยั” ณ สนามฟตุบอล

เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรม สัมมนาต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

 มหาวทิยาลยัฯ  ได้เรยีนเชิญนายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน

โครงการอบรม สัมมนาต่าง ๆ   เช่น  โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพื่อระดมความคิดในการทบทวนและปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�า

กรอบยทุธศาสตร์และแผนพฒันามหาวิทยาลยัให้ขบัเคลือ่นไปในทิศทาง

เดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐  ณ โรงแรม บางสกัเมอร์ลนิ รสีอร์ท อ�าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพังงา

 นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน 

๒๕๖๐ จ�านวน ๔ ราย ได้แก่ นายประมวล พัฒน์ทอง ปริญญาวิศวกรรม

ศาสตรมหาบณัฑติกติมิศกัดิ ์(สาขาวศิวกรรมโยธา) นางอวยพร ครีวีเิชียร 

ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติกติติมศักด์ิ (สาขาสตัวศาสตร์) นายวริตัน์ 

สุขแสง ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพืชศาสตร์) และ

นายเสทือน หอมเกตุ ปริญญาแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา

การแพทย์แผนไทย)  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร

และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี  ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

 ตามท่ีได้มีก�าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก

สถานที่อย่างเป็นทางการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ครม.

สัญจร) ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือติดตาม

การปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบาย ๓ เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร 

ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ส�าหรับการจัดเตรียมสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย แบ่งสถานที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ห้องประชุม ครม. ซึ่งใช้อาคารศรีวิศววิทยา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และนายกรัฐมนตรีพบปะพี่น้องชาว

สงขลา โดยได้จดัเตรียมอาคารเอนกประสงค์ ซึง่สามารถ

รองรับประชาชนได้หลายร้อยคน จัดเตรียมระบบการ

สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีห้องรับรอง และการจัด

นิทรรศการ อื่น ๆ ที่มีการจัดเตรียมตกแต่งด้วยฝีมือ

ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ�านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ และด�าเนินการตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็น

ราชมงคลและการบรหิารจดัการองค์กรเพิม่อกี จ�านวน ๑๑ ตวับ่งชี ้รวมทัง้สิน้มกีารประเมนิในปีการศกึษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๔ ตวับ่งชี้  

โดยมหาวิทยาลัยฯ มีกลไกในการก�ากับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ

ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างครบถ้วนเป็นไปตามกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมิน

๐.๐๐ - ๑.๕๐  การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ - ๒.๕๐  การด�าเนินงานต้องปรับปรุง

๒.๕๑ - ๓.๕๐  การด�าเนินงานระดับพอใช้

๓.๕๑ - ๔.๕๐ การด�าเนินงานระดับดี

๔.๕๑ - ๕.๐๐  การด�าเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๕๒ ระดับดี

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๒๑ ระดับดี

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๔ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๓๔ ระดับดี

เฉลี่ย ๕ องค์ประกอบของ สกอ. ๔.๑๐ ระดับดี

องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม ๕ ส ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา ๓ ดี (3D) (นโยบายรัฐ) ๕.๐๐ ระดับดีมาก

เฉลี่ย ๔ องค์ประกอบของ Srivijaya ๕.๐๐ ระดับดีมาก

เฉลี่ย ๙ องค์ประกอบ ของ สกอ. และ Srivijaya ๔.๕๑ ระดับดีมาก

ระบบการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
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ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

 การประเมนิตนเองตามหน้าทีแ่ละบทบาทของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๙ ได้ด�าเนนิ
การโดยให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัตอบแบบสอบถาม ซ่ึงค่าเกณฑ์วดับทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ได้ก�าหนดเป็นระดบัดังนี้ 

          ซึ่งเกณฑ์คะแนนที่ผ่านการประเมิน คือ ๓.๕๑ ขึ้นไป และจากการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ สรุปผลตามตารางดังต่อไปนี้

ระดับ ค่าคะแนน ผลการประเมิน

ระดับที่ ๕ คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ การด�าเนินงาน ระดับ ดีมาก

ระดับที่ ๔ คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ การด�าเนินงาน ระดับ ดี

ระดับที่ ๓ คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ การด�าเนินงาน ระดับ พอใช้

ระดับที่ ๒ คะแนน ๑.๕๑ – ๒๕๐ การด�าเนินงาน ต้องปรับปรุง

ระดับที่ ๑ คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด�าเนินงาน ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

ล�าดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

๑ สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดท�าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก�าหนดใน

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

๔.๘๐ ดีมาก

๒ สภามหาวิทยาลัยก�าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน 

รวมทั้งก�ากับติดตามการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี

๔.๘๕ ดีมาก

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

๔.๘๕ ดีมาก

๔ สภามหาวิทยาลัยก�ากับติดตามการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๘๕ ดีมาก

๕ สภามหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแนวทางและการประเมินผลงานของผู้บริหาร 

ระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

๔.๘๐ ดีมาก

๖ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุมคณะ

กรรมการ อนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย อย่างสม�่าเสมอ 

และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

๔.๘๐ ดีมาก

๗ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและน�า

ผลเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา 

๔.๙๕ ดีมาก

๘ หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

๔.๘๐ ดีมาก

๙ สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance) เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า รวมทั้งมีการพิจารณา

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๔.๙๐ ดีมาก

๑๐ สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๔.๗๐ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๘๑ ๔.๘๓
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 และจากการประเมนิตนเองตามหน้าทีแ่ละบทบาทของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ศรวีชัิย  ประจ�าปีการศกึษา  ๒๕๕๙   

สรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้

 ๑.  สภามหาวิทยาลัย ด�าเนินการจัดท�าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย โดย

พิจารณาจากพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และปฏบัิตหิน้าท่ีตามประกาศสภามหาวิทยาลยัได้ครบถ้วน 

อย่างน้อย ๘๐%  ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐

 ๒.  สภามหาวิทยาลัย ก�าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน รวมทั้งก�ากับติดตามการด�าเนินงาน

เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วตัถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายหลักเกณฑ์ครบถ้วน  มคีวามสอดคล้องเช่ือมโยงกนักบัแผนพฒันาต่าง ๆ  ของชาตท่ีิเก่ียวข้อง นอกจากนัน้  

ยงัเชือ่มโยงกับแผนปฏบิติัการประจ�าปี มกีารก�าหนดตวับ่งช้ี (KPI) ท้ังจากแผนกลยทุธ์และแผนปฏบัิติการประจ�าปี การก�าหนดบคุลากร

ภายใน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผน มกีารก�ากบัตดิตามผลการด�าเนินงาน และมกีารตดิตามผลการให้ข้อเสนอแนะ 

เพือ่ให้แผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยับรรลเุป้าหมายและด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ ผลการประเมนิมกีารด�าเนนิงานในระดับดมีาก  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๕

 ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดไว้ และได้ด�าเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

กฎระเบยีบตามทีส่�านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษาได้ก�าหนดให้มหาวทิยาลยัปฏิบตัแิละกฎระเบยีบของหน่วยงานอืน่ ๆ  เช่นกระทรวง

ศึกษาธิการ  ส�านักงานพัฒนาข้าราชการ ฯลฯ ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๕

 ๔. สภามหาวิทยาลัย มีการก�ากับติดตามการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยพิจารณาจาก มีคณะ

อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น งานวิชาการ งานการเงิน งานกฎหมาย ฯลฯ  

ท�าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องและก�ากับติดตามผล เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา มีการติดตามผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มหาวิทยาลัยน�าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามก�ากับดูแลให้มีการหาสาเหตุ

ของการเปล่ียนแปลงหรอืมอีปุสรรคในการด�าเนนิการในกจิกรรมต่าง ๆ  รวมทัง้แนวทางปฏบัิตแิก้ไข เพือ่มอบมหาวทิยาลยัน�าไปพฒันา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ผลการประเมิน 

มีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๕

 ๕. สภามหาวทิยาลยัมีการก�าหนดวธิกีารหรอืการแต่งตัง้คณะกรรมการจากผูท้รงคณุวฒุภิายนอกหรอืจากสภามหาวทิยาลัยท่ีเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลอธิการบดี และผู้บริหาร เช่น คณบดี โดยสภามหาวิทยาลัย

เป็นผู้มอบหมายหรือก�าหนดวิธีการในการประเมินผู้บริหารระดับสูง มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยด�าเนินการเป็น

ไปตามประกาศที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐

 ๖. คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีอ่นกุรรมการชดุต่าง ๆ  ได้ท�าหน้าทีป่ระธาน/คณะกรรมการอย่าง

เตม็ที ่ เข้าประชมุอย่างสม�า่เสมอ การศกึษาข้อมลูมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่มหาวทิยาลยั  

มีการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม โดยเฉพาะในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาและมีการก�ากับติดตามงานที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายหรือมีปัญหาอุปสรรค และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับ 

ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐

 ๗. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยประเมินตนเองใน

หน้าที่หลักในการปฏิบัติในฐานะท่ีมีบทบาท การเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรน�าผลการปฏิบัติงาน และปัญหาของการ

ด�าเนินงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและอภิปรายร่วมกันโดยก�าหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข  

มีการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน  รวมทั้งการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ

แต่งตัง้ใหม่ให้เข้าใจแนวทางพฒันา  ภารกิจของมหาวทิยาลยัเพือ่เป็นข้อมลูในการปฏบัิตงิานและหาแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยั

อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๕
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 ๘. หน่วยงานสนบัสนนุงานสภามหาวทิยาลยัปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยส่งเอกสารเสนอกรรมการสภามหาวทิยาลยัให้รบัทราบระเบยีบวาระ 

เนื้อหาของการประชุมล่วงหน้าก่อน ๗ วัน เพื่อกรรมการจะได้มีเวลาศึกษาเอกสาร สามารถจูงใจให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของการประชมุ มเีอกสารในการประชมุอย่างสมบรูณ์ มกีารประชมุสภามหาวทิยาลยัเดอืนละ ๑ ครัง้ โดยมแีผนการ

ประชุมชัดเจนเป็นระบบ และมีการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย มีการรายงานผลให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบทันเวลาและน�ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบทุกคร้ัง ผลการ

ประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐

 ๙. สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมธรรมาภิบาล 

๑๐ ประการ รวมทัง้มกีารพฒันาผูร้บัผดิชอบหน่วยงานท�าหน้าทีด่แูล ก�ากบัการปฏบิตังิานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เพ่ือให้

เกดิความมัน่ใจในการบรหิารองค์กรว่าเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ปฏิบตัอิย่างถกูต้อง สร้างความเชีย่วชาญในกระบวนการปฏิบตังิาน  

และมีการตรวจสอบการมอบหมายงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านความส�าเร็จของแผน และการบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิตหรือเป้าหมาย 

ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมโดยพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๐

 ๑๐. สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีรวมท้ังมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบงาน

สภามหาวิทยาลัยได้มีการจัดท�าแบบรายงานประจ�าปี (SAR) ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยประจ�าปีการศึกษา และมีการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และน�าผลจาก

ข้อเสนอแนะมาปรับปรงุการด�าเนนิการของสภามหาวทิยาลยัอย่างต่อเนือ่งตามหลกั PDCA ผลการประเมนิมกีารด�าเนินงานในระดบั

ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ�าปี 

งบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดยคณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั เรือ่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ วิธี ดังต่อไปนี้  

 ๑. การส�ารวจความคดิเหน็ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ผูบ้รหิารระดบัคณะหรอืทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ 

และผู้บริหารระดับกองหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ด้วยวิธีการตอบแบบประเมินสมรรถนะ (Competency) ของ

อธิการบดี

 ๒. การส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย จากทุกพื้นที่ ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม 

 ๓. การสัมภาษณ์จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ในสังกัด

มหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ จากทุกพื้นที่ จ�านวน ๖ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สงขลา วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และ

วิทยาลัยรัตภูมิ และพิจารณาจากเอกสารรายงานสรุปผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเปรียบเทียบ

กับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ 

สถาบัน ส�านัก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

ส�านัก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการชุดที่ ๑ ท�าหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง   

 คณะกรรมการชุดที่ ๒ ท�าหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 คณะกรรมการชุดที่ ๓ ท�าหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา

 โดยคณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ�านวยการวิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตามแนวทาง 

ดังต่อไปนี้

 ๑. ศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนการปฏิบัติงานที่ได้เคยเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย 

 ๒. ศึกษาจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   

ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ล�าดับที่ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ
ความหมายของระดับ

คุณภาพ

๑ ภาวะผู้น�า ๕ ดีมาก

๒ ความสามารถในการวางแผนก�ากับดูแล ติดตามทบทวนการด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย

๔ ดี

๓ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ๕ ดีมาก

๔ ความสามารถในการบริหารงบประมาณและบุคคล ๔ ดี

๕ ความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ๔ ดี

๖ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ๑๐ ประการ ๕ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย ๕ ดีมาก

 ก�าหนดระดับผลการประเมินของอธิการบดี ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ดังนี้

  ๕ หมายถึง ดีมาก

  ๔ หมายถึง ดี

  ๓ หมายถึง ปานกลาง

  ๒ หมายถึง น้อย

  ๑ หมายถึง น้อยมาก 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

จึงสรุปผลการประเมิน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส�านัก 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
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 ๓. ส�ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานท่ีประเมินและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานที่ประเมิน

 ๔. เยี่ยมชมหน่วยงานที่รับการประเมิน เพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน 

 ๕. รับฟังการน�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้รับการประเมิน

 ๖. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม

     ก�าหนดระดับผลการประเมิน ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ๕ ระดับ ดังนี้

  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก

  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี

  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้

  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง

  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด�าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

แล้วนั้น โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส�านัก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมิน : หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง

ล�าดับ

ที่

ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ นายเจริญชัย   ฮวดอุปัต ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

๔.๖๐ ดีมาก ลาออก ตั้งแต่วันท่ี                      

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒ น.ส.ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๖๐ ดีมาก

๓ ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง

๔.๖๒ ดีมาก

๔ ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี              ผู้อ�านวยการสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๗๐ ดีมาก พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙

นายปรีดา  เกิดสุข              ๔.๗๐ ดีมาก ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 

๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

๕ ผศ.อภิรักษ์   สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๖๕ ดีมาก

๖ นายสุชาติ  อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

๓.๘๓ ดี
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ตารางสรุปผลการประเมิน : หน่วยงานการเรียนการสอน  พื้นที่จังหวัดสงขลา

ล�าดับ

ที่

ช่ือ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ รศ.จรูญ   เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๗๖ ดีมาก

๒ ดร.นุชลี   ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๔.๗๓ ดีมาก

๓ ผศ.ยุพาภรณ์   อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๔.๗๒ ดีมาก

๔ นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา    คณบดีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๔.๗๐ ดีมาก

๕ น.ส.ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ�านง   คณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

๔.๖๕ ดีมาก

๖ นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ๔.๕๕ ดีมาก พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ เมื่อ

วันที่  ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๙

นายภาณุมาศ  สุยบางด�า ๔.๕๕ ดีมาก ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการประเมิน : หน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ล�าดับ

ที่

ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

๔.๘๐ ดีมาก

๒ ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์    คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ๔.๕๔ ดีมาก พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙

นางสุภาพร  ไชยรัตน์ ๔.๕๔ ดีมาก ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๓ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๔.๕๑ ดีมาก

๔ รศ.ดร.สุนีย์รัตน์   ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๔.๔๔ ดี

๕ ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ

๔.๔๐ ดี

๖ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ๔.๐๔ ดี
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 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีต่อการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ น�าผลการส�ารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 โดยส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้วยการแจกแบบ

ส�ารวจความพงึพอใจ จ�านวน ๒๔ ชดุ และได้รับแบบส�ารวจความพงึพอใจคนืมา จ�านวน ๑๙ ชดุ ซึง่คดิเป็นร้อยละ ๗๙ ใช้ระดบัคะแนน  

๕ ระดับ ซึ่งมีค่าช่วงคะแนน ดังนี้

  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับความพึงพอใจ     มากที่สุด

  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับความพึงพอใจ     มาก

  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับความพึงพอใจ     ปานกลาง

  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับความพึงพอใจ     น้อย

  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับความพึงพอใจ     น้อยที่สุด

 น�าเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินในรูปแบบตาราง ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อ

การด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x Ô )
S.D

ระดับความ 

พึงพอใจ

๑.๑  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ๔.๓๕ ๐.๔๙ มาก

๑.๒  ความพึงพอใจต่อการอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน  

การจัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง   

๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๓  ความพึงพอใจต่อสถานที่พัก ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๔  ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๕  ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๖  ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๗  ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น เอกสารการจ่าย

ค่าเบี้ยประชุม 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๘  ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด

๑.๙  ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด
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๓. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x Ô )
S.D

ระดับความ 

พึงพอใจ

๓.๑  การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๒๕ ๐.๕๕ มาก

๓.๒  จัดท�า website ของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐๖๙ มาก

๓.๓  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๒ ๐.๖๔ มาก

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x Ô )
S.D

ระดับความ 

พึงพอใจ

๔.๑  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๔.๒  เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

๔.๓  เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ/ชัดเจน เข้าใจง่าย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

๔.๔  เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากที่สุด

 สรุป ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีต่อการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและ

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๔  

๒.  ด้านการท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และการประชุม

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x Ô )
S.D

ระดับความ 

พึงพอใจ

๒.๑ ความเหมาะสมของจ�านวนการจัดประชุมที่ก�าหนดเดือนละครั้ง ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๒.๒ ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม เพียงพอต่อ

การศึกษาเอกสาร

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก

๒.๓ ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก

๒.๔ ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอ�านาจและหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัย 

๔.๔๕ ๐.๖๐ มาก

๒.๕ ความเหมาะสมของจ�านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๖ การจัดเตรียมข้อมูลเพียงพอและชัดเจน ส�าหรับประกอบการตัดสินใจในวาระต่าง ๆ ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๗ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมที่จัดไว้ประมาณ ๓ ชั่วโมง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๘ การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๒.๙ การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๒.๑๐ ความถูกต้องในการจัดท�ารายงานการประชุม และการจัดส่งรายงานการประชุม 

ให้กรรมการรับรองภายหลังการประชุม 

๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๕๙ มาก
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ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

จัดท�าโดย

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางดรุณี  ลีนิน  ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ ๑ ถนนราชด�าเนินนอก ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๕  โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๖

http://council.rmutsv.ac.th

คณะผู้จัดท�า
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http://council.rmutsv.ac.th

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

RAJAMANGALA

OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL
UNIVERSITY 

R M U T S V


