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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป จังหวัดสงขลา

ทรงพระมหากรุณาธิคุณ

 สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิแทนพระองค  ในพธิพีระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปนี้ ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติ

และความสําเร็จ 

 การดําเนนิชวีติในการประกอบกจิการงานใหบรรลถุงึความสาํเรจ็ จะตองใชวิชาความรูเปนหลกัดงัเชนความรูทีบ่ณัฑติไดรบัจากการศึกษา

เลาเรียน ยอมเปนพื้นฐานและปจจัยอันสําคัญ สําหรับจะนําไปใชในชีวิตและในการทํางานของแตละคน แตความสําเร็จของบุคคลนั้น ก็มิได

ขึน้อยูกบัความรูเพยีงอยางเดยีว หากเกดิขึน้ไดดวยอาศยัคุณสมบตัอิืน่ ๆ  อกีมาก  คุณสมบตัสํิาคัญอยางหนึง่ คือความคิดพจิารณาอนักระจาง

แจมชดั ซึง่จะชวยใหคนเราสามารถเขาใจเหตแุละผลของสิง่ตาง ๆ  เรือ่งราวตาง ๆ  ตลอดจนจาํแนกแยกแยะความดคีวามชัว่ ความถกูความผดิ

ในกิจที่จะทํา คําที่จะพูด เรื่องท่ีจะคิด ไดอยางถูกตองและเที่ยงตรง อีกอยางหนึ่งคือความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหคนเรา

สามารถปฏิบัติสิ่งที่ตั้งใจไวใหสําเร็จผลไดจริง ทั้งยังจะไดรับความเชื่อถือไววางใจและความรวมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝายเปนอยางดี

อีกดวย  จึงขอใหบัณฑิตปลูกฝงสรางเสริมความคิดพิจารณาและความจริงใจ ใหเปนคุณสมบัติประจําตน และฝกฝนพัฒนาใหเจริญงอกงาม

ยิ่ง ๆ ขึ้น ควบคูกับความรู แตละคนจะไดสามารถสรางสรรคความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานยังความเจริญมั่นคงใหแกตนเองและ

ประเทศชาติไดโดยสมบูรณ

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีและความ

กาวหนารุงเรืองจงทั่วกัน
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	 ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นปีเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ระยะยาว	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เพื่อเป็นกรอบและ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์	 “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

สงัคม”	ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิและบรบิทการพฒันาประเทศ	

โดยฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลัยได้จดัเตรยีมข้อมลูในการจดัท�าแผนอย่างรอบด้านและ

ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย	และสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ

สมัมนา	(Retreat)	ระหว่างกรรมการสภามหาวทิยาลัยกบัผู้บรหิาร		เพือ่สร้างความเข้าใจ

และหาข้อสรุปร่วมกันในการที่จะขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ไปสู่การปฏิบัติ	 อันจะท�าให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 และบรรลุเป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันในการพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนไปสู่องค์กรท่ีมีความ 

ทันสมัย	มีใจบริการ	และคนท�างานอย่างมีความสุข			

	 กระผมในนามของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ขอขอบคุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	

อธิการบดี	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มี

ส่วนส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจและร่วมกันด�าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย

ในด้านต่าง	 ๆ	 ด้วยดีอย่างต่อเนื่องเสมอมา	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมด้วยช่วยกัน

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยด�าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้นและบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะยาว	๒๐	ปี	

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

	(รองศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์		เฟื่องฟูพงศ์)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากนายกสภา
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อาลัยยิ่ง

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งในการถึงแก่อนิจกรรมของ	

รศ.ดร.ประเสริฐ		ชิตพงศ์		นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

เมื่อวันที่		๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๑	ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ประเสริฐ	ณ	วิถีแห่งชีวิต

ประเสริฐ	ณ	ภารกิจก้าวแกร่งกล้า

ประเสริฐ	ณ	คุณูปการสานก่อมา

คือปูชนียา	ณ	นาม	ประเสริฐ		ชิตพงศ์

อาลัยยิ่ง		รศ.ดร.ประเสริฐ		ชิตพงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๑	ก.ค.	๒๕๕๙	–	๒๘	ต.ค.	๒๕๖๑

ประพันธ์โดย		ผศ.ยงยุทธ		หนูเนียม

รักษาราชการแทน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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	 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว

ทั้งสิ้น	๑๑	ครั้ง	โดยจัดประชุมสัญจรไปยังพื้นที่ต่าง	ๆ	เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่	และพบปะบุคลากร	ดังต่อไปนี้		

	 ๑.	พื้นที่จังหวัดสงขลา	ประชุม	ณ	อาคารส�านักงานอธิการบดี		อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	และวิทยาลัยรัตภูมิ	อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัด

สงขลา		

	 ๒.	พืน้ท่ีวทิยาเขตนครศรธีรรมราช		ประชมุ	ณ	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช		วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ		อ�าเภอขนอม 

	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และพื้นที่จังหวัดชุมพร	สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดชุมพร		

	 ๓.	พื้นที่วิทยาเขตตรัง	ณ	วิทยาเขตตรัง	อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง		

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	ที่ผ่านมา	 มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ทั้งหมด	๒๒๗	 เรื่อง		

จ�าแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย	๖	เรื่อง	วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง	๒๒	เรื่อง	เรื่องเพื่อทราบ	๓๓	เรื่อง		เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง	๔๓	

เรื่อง	เรื่องเพื่อพิจารณา	๘๒		เรื่อง	วาระอื่น	ๆ 	๒๘	เรื่อง	และวาระลับ	เรื่องเพื่อพิจารณา	๑๓	เรื่อง	ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้อาจจ�าแนก

ผลการด�าเนินงานออกเป็น	๒	ประเภท	ดังต่อไปนี้

๑. ผลการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มีประเด็นสาระส�าคัญ ประกอบด้วย
 ๑.๑ การก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย	มีเรื่องส�าคัญ	ได้แก่	

	 	 (๑)	พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ระยะยาว	๒๐	ปี		(พ.ศ.	๒๕๖๑	

–	๒๕๘๐)	และระยะปานกลาง	๕	ปี		(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๕)

				 	 (๒)	พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	

๓๐	กันยายน	๒๕๖๑)

					 	 (๓)	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

					 	 (๔)	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารวิชาการและการจัดการศึกษา	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

					 	 (๕)	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการพัฒนาสถานีวิจัยและฝึกอบรม	จังหวัดชุมพร

	 นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาก�าหนดนโยบายพิเศษของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 นโยบายในการด�าเนินโครงการลด	 ละ	 การใช้ถุงพลาสติก	 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทสรุปผู้บริหาร
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 ๑.๒ การออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ�านวน		 

๖	เรือ่ง	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย	จ�านวน	๖	เรือ่ง	และประกาศสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	จ�านวน	

๑	เรื่อง		มีระเบียบ	ข้อบังคับ	และประกาศที่ส�าคัญ	ได้แก่

					 	 (๑)	ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าสอนพเิศษและค่าสอนเกนิภาระงานสอน	พ.ศ.	๒๕๖๑

				 	 (๒)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๑

					 	 (๓)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๖๑

					 	 (๔)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๖๑

				 	 (๕)	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.	๒๕๖๑

				 	 (๖)	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๑

				 	 (๗)	ประกาศสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าสอนเกนิภาระงานสอน	ส�าหรบัพนกังาน

มหาวิทยาลัย

 ๑.๓ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการอนุมัติการส�าเร็จการศึกษา	โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก	จ�านวน		

๑	หลักสูตร	 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่	 จ�านวน	๑	หลักสูตร	 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	

จ�านวน	๓๘	หลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร	จ�านวน	๗	หลักสูตร	ปิดหลักสูตร	จ�านวน	๑	หลักสูตร	รวมทั้งอนุมัติให้ปริญญา	ระดับปริญญาตรี	

ทั้งหมด	๓,๖๓๖	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	ทั้งหมด	๒๒	คน

	 ๑.๔	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	๑	ราย	และต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๑๙	ราย

	 ๑.๕	 พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	 และเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดี	

	 ๑.๖	พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี		จ�านวน	๓	ราย		คณบดี	จ�านวน	๓	ราย	และผู้อ�านวยการส�านัก	จ�านวน	๑	ราย		

	 ๑.๗	พิจารณาจัดตั้งส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	เป็นส่วนงานภายใน	เพื่อด�าเนินงานพันธกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๑.๘	 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เพื่อสนับสนุน	 ส่งเสริมและพัฒนาการ

ด�าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

๒. ผลการด�าเนินงานในด้านการก�ากับดูแลและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกฎ

ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ 

	 ๒.๑	พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙	และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

	 ๒.๒	 พิจารณารายงานการติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒.๓	 พิจารณาเกลี่ยอัตราก�าลัง	 ภายในกรอบอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๑

	 ๒.๔	พจิารณาให้มคีณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจ�ามหาวทิยาลัยเพยีงชดุเดยีว	เพือ่บรหิารงานบคุคลส�าหรบับคุลากรทกุประเภท

ในมหาวิทยาลัย

	 ๒.๕	พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ	 สถาบัน	 ส�านัก	

ประจ�าปีการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ทัง้นี	้	สภามหาวิทยาลยัฯ	ได้ถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวทิยาลัยไปสู่การปฏิบตั	ิ	โดยการแจ้งมตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยั		ไปยงั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		และประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม		และผลการด�าเนินงานผ่านทางเว็ปไซต์ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	http://

council.rmutsv.ac.th/	และได้จัดท�ารายงานประจ�าปี		เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี	เพื่อใช้อ้างอิงและ

เผยแพร่ต่อไป		
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	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ระยะยาว	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	มีเป้าหมายในการพัฒนา

องค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์	 “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

สังคม”	ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	เพื่อเป็นก�าลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง	สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในระดับสากล	ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่	ดังต่อไปนี้	

 ๑. ปรัชญา  

	 	 มืออาชีพด้านนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 ๒. ปณิธาน

	 	 มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

 ๓. พันธกิจ

	 	 ๑)	ผลิตก�าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

	 	 ๒)	สร้างงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	สู่การน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

	 	 ๓)	ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 ๔)	สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 ๔. ค่านิยมหลัก

						มหาวิทยาลัยก�าหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร	๔	ตัว	คือ	RUTS	และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย	RMUTSV	

โดยมีความหมายดังนี้

	 R	=	Responsibility		

												รับผิดชอบต่อตนเอง	รับผิดชอบในหน้าที่	เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

	 U	=	Unity

													เป็นหนึ่งเดียว	กลมเกลียวสามัคคี	ท�างานเป็นทีม	เสริมก�าลัง	สร้างความเข็มแข็ง	เพื่อยกระดับ	และเพิ่มขีดความสามารถในการ 

														ผลิตก�าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

	 T	=	Technology	and	Innovation

													ตามทัน	พัฒนา	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ	การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

	 S	=	Shining	Wisdom

	 	 	 	 	 	 	 	 รัศมีแห่งปัญญา	 การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์	 บนพ้ืนฐานของความรักและศรัทธา	 เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น 

												ภูมิปัญญาของคนไทย

 ๕. วัฒนธรรมองค์กร

	 	 มีความสุข	ทันสมัย		ใจบริการ

 ๖. อัตลักษณ์

	 	 มีทักษะการสื่อสาร	เชี่ยวชาญปฏิบัติ

สรปุสาระส�าคัญของแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
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 ๗. เอกลักษณ์

	 	 สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

 ๘. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

	 	 	มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่	 เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน	ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล	โดย

ก�าหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่	ไว้ดังนี้

	 พื้นที่สงขลา			ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 พื้นรัตภูมิ			ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

	 พื้นที่ตรัง			ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

		 พื้นที่นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ไสใหญ่			ด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม	(นวัตกรรมเกษตร)

	 พื้นที่นครศรีธรรมราช	ขนอม			ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 ๙. กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย

	 การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	๒๐	ปี	ได้แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	๔	ระยะ	ก�าหนดระยะละ	๕	ปี	ดังนี้

         ระยะ ๕ ปี ที่หนึ่ง  	มหาวิทยาลัยแห่ง	“นวัตกรรม”	เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง      

	 	 	 	 (Innovative	University)

          ระยะ ๕ ปี ที่สอง 		มหาวิทยาลัยแห่ง	“โอกาส”	เพื่อการพัฒนาประเทศ	ให้มั่งคั่ง      

	 	 	 	 (Opportunity	University)

          ระยะ ๕ ปี ที่สาม 	 มหาวิทยาลัย	“ศิวิไลซ์”	แห่งเอเชีย	สู่ความมั่งคั่ง 

	 	 	 	 (Civilized	University)

          ระยะ ๕ ปี ที่สี่ 	 มหาวิทยาลัยแห่ง	“พันธมิตร”	เพื่อการพัฒนาสู่สากลอย่างยั่งยืน      

	 	 	 	 (Global	Partner	University)		

 ๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

	 	 ๑)	สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

	 	 ๒)	สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

	 	 ๓)	สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

	 	 ๔)	สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

	 	 ๕)	สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 ๑๑. Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่

	 เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ภารกิจใหม่	 และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง	 ๕	 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงได้ก�าหนด	Platform	ส�าหรับการพัฒนาตามภารกิจใหม่ที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน	๗	Plaform	ดังนี้		

	 	 ๑)	นวัตกรรมการศึกษา	(RUTS	Education	Innovation	Platform)	

	 	 ๒)	การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่	(Re-RUTS	Lecturer	Platform)

	 	 ๓)	การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย	(RUTS	Branding	Platform)

	 	 ๔)	สร้างผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	(Research	Platform)

	 	 ๕)	การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม	(Social	Engagement	Platform)

	 	 ๖)	วิสาหกิจวัฒนธรรม	(Cultural	Enterprise	Platform)

	 	 ๗)	การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่	(Modern	Organization	Management	Platform)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

ศ.ดร.ส�าเริง  จักรใจ

ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม

ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

ท�าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม

นายนิพนธ์  ภิญโญ

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

นายธ�ารงค์  เจริญกุล

ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม
รักษาราชการแทนอธิการบดี

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ

นายสลิล  โตทับเที่ยง

นางสาวนวพร  เรืองสกุล

ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

ผศ.ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี	

ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นายสมยศ  ศรีเพิ่ม
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ			

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี

ประจ�าวิทยาเขตตรัง

ผศ.พนม  อินทฤทธิ์
คณาจารย์			

พื้นที่นครศรีธรรมราช	ไสใหญ่			

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.อุดร   นามเสน
รองอธิการบดี																									

ฝ่ายกิจการพิเศษ

นายไพโรจน์  แสงอ�าไพ
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช	ขนอม

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
คณาจารย์		พื้นที่ตรัง			

พ้นจากต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๖๑

ผศ.มาโนช  ข�าเจริญ
คณาจารย์	พื้นที่ตรัง																																					

ตั้งแต่วันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๖๑	

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
คณาจารย์	พื้นที่สงขลา

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ศุภชัย  อรุณพันธ์

คณาจารย์	พื้นที่สงขลา																			                    

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ																							

ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยฯ

นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน
ผู้ช่วยเลขานุการ																																	

ผอ.กองบริหารงานบุคคล
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นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ		ชิตพงศ์	

ตั้งแต่วันที่	๑๑		กรกฎาคม	๒๕๕๙	–	ครบวาระวันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์		เฟื่องฟูพงศ์	

ตั้งแต่วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐	–	ครบวาระวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๖๓

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่วันที่	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		

	 	 นายธ�ารงค์	เจริญกุล	 	 	 	 	 	

	 	 นางสาวนวพร	เรืองสกุล		 	 	

  

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ		หนูเนียม

รักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่	๙	กันยายน	๒๕๖๐		เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์		นาคฤทธิ์		ตั้งแต่วันที่	๑๙		ตุลาคม	๒๕๖๐	–	ครบวาระวันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๓

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่	๗	เมษายน	๒๕๖๐	–	ครบวาระวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๒

	 ๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธนา	พงษ์พิริยะเดชะ	รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	

	 ๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา		พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	

	 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร		นามเสน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	

	 	 ตั้งแต่วันที่	๗	เมษายน	๒๕๖๐	–	พ้นจากต�าแหน่ง	๑	เมษายน	๒๕๖๑

	 	 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	

	 				และตั้งแต่วันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๑	-	ครบวาระวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๒

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี ผู้อ�านวยการวิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก

ตั้งแต่วันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐	–	ครบวาระวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 ๑.	รองศาสตราจารย์จารุยา		ขอพลอยกลาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 ๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย		ใจเปี่ยม	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ		

	 ๓.	ดร.นุชลี		ทิพย์มณฑา		คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

ตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	ครบวาระวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๒

	 ๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม	อินทฤทธิ์				พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งสง

	 ๒.	นายสมยศ		ศรีเพิ่ม				พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่

	 ๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย		อรุณพันธ์				พื้นที่สงขลา

	 ๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ		อินทรักษ์				พื้นที่สงขลา

	 ๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค		จันทร์ย่อง				พื้นที่ตรัง

								 ตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	พ้นจากต�าแหน่ง	๑	เมษายน	๒๕๖๑

					 	 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

	 ๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช		ข�าเจริญ	

	 					ตั้งแต่วันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๖๑	–	ครบวาระวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๒

	 ๗.	นายไพโรจน์		แสงอ�าไพ				พื้นที่นครศรีธรรมราชขนอม

											ตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	ครบวาระวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๒
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องค์ประกอบ และอ�ำนำจหน้ำที่ 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	พ.ศ.	๒๕๔๘		มาตรา	๑๕		ให้มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งมสีภามหาวทิยาลยั	ประกอบด้วย

	 (๑)	นายกสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 (๒)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง	ได้แก่	อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

	 (๓)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนหกคน	 ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	 คณบดี	 ผู้อ�านวยการสถาบัน	 ผู้อ�านวยการ

ส�านัก	ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

	 (๔)		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนหกคน	 ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งตาม	(๓)

	 (๕)		กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุจิ�านวนสบิสีค่น	ซึง่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั	

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

ความรู้	ความเชีย่วชาญ	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกฎหมาย	การงบประมาณและการเงนิ	การบรหิารงานบคุคล	การศึกษา	เศรษฐศาสตร์	

และสังคมศาสตร์	อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน	และด้านอื่นๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง	 ซ่ึงมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม	 (๓)	 เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดย 

ค�าแนะน�าของอธิการบดี

	 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่แทนนายกสภา

มหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

๒. อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มาตรา	 ๑๗	 สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและหน้าที่ควบคุมดูแล 

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที่	ดังนี้	

	 (๑)	วางนโยบาย	 และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา	 การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ		

ท�าการสอน		ท�าการวิจัย		ผลิตครูวิชาชีพ		ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม	ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 (๒)	วางระเบยีบ	ออกข้อบงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลัย	และอาจมอบให้ส่วนราชการใด	ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบยีบ		ออกข้อบงัคบั 

และประกาศส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง	ๆ	ไปก็ได้

	 (๓)	ก�ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

	 (๔)	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

	 (๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

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

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

	 (๗)	อนุมัติให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

	 (๘)	อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง	และสถาบันอื่นเข้าสมทบ		หรือการยกเลิกการสมทบ

	 (๙)	พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	อธิการบดี	ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์พิเศษ
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	 (๑๐)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	 คณบดี	 ผู้อ�านวยการสถาบัน	 ผู้อ�านวยการส�านัก	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	 หรือหัวหน้าส่วน

ราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	รองศาสตราจารย์พเิศษ	ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ	และกรรมการ

สภาวิชาการ

	 (๑๑)		อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

	 (๑๒)		วางระเบยีบและออกข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารการเงินและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั	และการจดัหารายได้ของมหาวทิยาลยั

	 (๑๓)	 พิจารณาด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา	และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

	 (๑๔)		แต่งตั้งคณะกรรมการ		คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	หรือเพื่อ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

	 (๑๕)		พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักจิการของมหาวทิยาลยัตามทีอ่ธกิารบดเีสนอ		และอาจมอบหมายให้อธกิารบดี

ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

	 (๑๖)		ส่งเสริม		สนับสนุน	และแสวงหาวิธีการ	เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

	 (๑๗)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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	 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส�าคัญ	 โดยก�าหนดปฏิทิน

การประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑)	มีการประชุมรวม	๑๑	ครั้ง	ได้จัด

ประชุมสัญจรไปตามพื้นที่ต่าง	ๆ	มีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้		

กำรด�ำเนินงำนของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ตารางการประชุม

การประชุมครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐ วันที่		๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๐ ณ	ส�านักงานอธิการบดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐ วันที่		๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๐ ณ	ส�านักงานอธิการบดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ วันที่		๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๐ ณ	The	Uncle	Beach	Resort	ที่พักริมหาดบ้านลุงมวล		 

อ�าเภอบางสะพานน้อย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ANNUAL REPORT 2018

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20

จ�านวนระเบียบวาระการประชุม

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด	๒๒๗	เรื่อง	จ�าแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย	๖	เรื่อง	

วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง	๒๒	เรื่อง	เรื่องเพื่อทราบ	๓๓	เรื่อง	เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง	๔๓	เรื่อง	เรื่องเพื่อพิจารณา	๘๒		เรื่อง	วาระอื่น	ๆ	๒๘	

เรื่อง	และวาระลับ	เรื่องเพื่อพิจารณา	๑๓	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

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐ ๑ ๕ ๒ ๑๐ ๕ ๒ - - ๒ ๒๗

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐ - ๒ ๑ ๘ ๑๐ ๑ - - ๑ ๒๓

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ - ๔ ๒ ๓ ๖ ๑ - - ๑ ๑๗

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ ๒ ๕ - ๓ ๘ - - - ๒ ๒๐

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ - ๒ ๕ ๒ ๓ ๓ - - ๑ ๑๖

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ - ๓ ๑ ๓ ๑๐ ๕ - - ๑ ๒๓

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ ๒ ๔ ๑ ๓ ๑๒ ๔ - - ๑ ๒๗

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ - ๓ ๑ ๓ ๔ ๓ - - - ๑๔

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ - ๑ ๓ ๔ ๙ ๓ - - ๑ ๒๑

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๘ ๓ - - ๒ ๒๒

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ - ๓ ๓ - ๗ ๓ - - ๑ ๑๗

รวม ๖ ๓๓ ๒๒ ๔๓ ๘๒ ๒๘ ๐ ๐ ๑๓ ๒๒๗

การประชุมครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ วันที่		๒๖	มกราคม	๒๕๖๑ ณ	ส�านักงานอธิการบดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ วันที่		๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑ ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ	อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ วันที่		๓๐	มีนาคม	๒๕๖๑ ณ	ส�านักงานอธิการบดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ วันที่		๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๑ ณ	ส�านักงานอธิการบดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ วันที่		๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๑ ณ	วิทยาเขตตรัง	อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ วันที่		๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑ ณ	โรงแรม	ดวงจิตต์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา		ต�าบลป่าตอง		อ�าเภอกะทู้		

จังหวัดภูเก็ต

Retreat	 

ประจ�าปี	๒๕๖๑

วันที่	๒๑-๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑ ณ	โรงแรม	ดวงจิตต์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา		ต�าบลป่าตอง		อ�าเภอกะทู้		

จังหวัดภูเก็ต

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ วันที่		๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๑ ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อ�าเภอขนอม	 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ วันที่		๒๙	กันยายน	๒๕๖๑ ณ		โรงแรม	ที	อาร์	ร็อค	ฮิลล์		อ�าเภอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา
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จ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม

	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 จ�านวน	๒๙	คน	จ�าแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย)	๑๕	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่งอธิการบดี	๑	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	๑	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร		๖	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย์ประจ�า	๖	คน	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑		มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย	ครั้งละ	๒๔	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๓		

จ�าแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	๑๑	คน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง	๒	คน		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผู้บริหาร		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

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐ ๙ ๒ ๕ ๖ ๒๒ ๗๖

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐ ๑๒ ๒ ๖ ๕ ๒๕ ๘๖

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ ๑๑ ๒ ๖ ๓ ๒๒ ๗๖

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ ๑๓ ๒ ๖ ๖ ๒๗ ๙๓

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ ๑๑ ๑ ๔ ๖ ๒๒ ๗๖

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ ๑๒ ๒ ๖ ๕ ๒๕ ๘๖

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ ๑๐ ๒ ๖ ๖ ๒๔ ๘๓

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ ๑๒ ๑ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ ๑๐ ๒ ๖ ๖ ๒๔ ๘๓

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ ๑๑ ๒ ๕ ๖ ๒๔ ๘๓

เฉลี่ยจ�านวน  
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๔ ๘๓
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ The Uncle Beach Resort ที่พักริมหาดบ้านลุงมวล อ�าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดชุมพร

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ส�านักงานอธิการบดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา



ANNUAL REPORT 2018

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖๓-๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยรัตภูมิ  อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖๘-๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖๖-๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ วิทยาเขตตรัง อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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ประมวลผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ตามอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

 (๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการ

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

วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 (๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ 

ออกข้อบังคับและประกาศส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้	 โดยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

จ�านวน	๖	เรือ่ง	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	จ�านวน	๖	เรือ่ง	และประกาศสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั	 

จ�านวน	๑	เรื่อง	ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐ 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการก�าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและ 
ค่าสอนเกินภาระงานสอน

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐ 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๒)	พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	 
(๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑)

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๓)	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารวิชาการและการจัดการศึกษา	คณะอุตสาหกรรม
เกษตร		

๔)	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการพัฒนาสถานีวิจัยและฝึกอบรม	จังหวัดชุมพร

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ระยะยาว	
๒๐	ปี		(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)

๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินโครงการ	RMUTSV	Smart	Teacher

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๗)	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินโครงการลด	ละ	การใช้ถุงพลาสติก	ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ระยะ 
ปานกลาง	๕	ปี		(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๕)

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน  ๖  เรื่อง

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๑)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน
สอน	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๓)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากเงินรายได้	พ.ศ.	๒๕๖๑

๔)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๑
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 (๓) ก�ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน  ๖  เรื่อง

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๕)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรและ 
บุคคลทั่วไปจากเงินรายได้	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๖)	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	
(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๖ เรื่อง

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๑)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	พ.ศ.	๒๕๖๑	

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๒)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย	
พ.ศ.	๒๕๖๑

๓)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	
พ.ศ.	๒๕๖๑

๔)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยเครื่องแบบ	เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑๖๙-๘/๒๕๖๑

๒๙	ก.ย.	๒๕๖๑

๕)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๑

๖)	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให ้
ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.	๒๕๖๑

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑ เรื่อง

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๑)	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน	
ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙	และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา

๑๖๓-๒/๒๕๖๑

๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๒)	พิจารณารายงานชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	ของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๕)	ซึ่งมีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	ติดต่อกัน	๒	ปี	(ปีการศึกษา	๒๕๕๘	–	๒๕๕๙)
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 (๔) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

ทุกรอบการประชุม ๑)	รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๒)	รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓)	รายงานผลการมอบ	“ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ”	ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์	คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ให้กับ	พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	เพื่อใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

๔)	รายงานผลการด�าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	กับ 
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต	จ�ากัด	และเทศบาลนครสงขลา

๕)	รายงานผลการด�าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๖)	รายงานผลคดีหมายเลขด�าที่	บ.๗๒/๒๕๖๐	และคดีหมายเลขด�าที่	บ.๗๓/๒๕๖๐

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๗)	รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	สัญจร	ในวันที่	 
๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา	

๘)	รายงานผลแนวทางในการจัดท�าความร่วมมือกับสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย	
โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้กับ 
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย			

๙)	รายงานผลการด�าเนินการกรณีเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน	และการด�าเนินการร่างระเบียบฯ	ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

๑๐)	รายงานผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ณ	สิ้นไตรมาส	๔	
(๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)

๑๑)	รายงานการรับ-จ่ายเงิน	ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๑๒)	รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	เพื่อแทนรายเดิม 
ที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	จ�านวน	๑	คน		

๑๓)	รายงานผลการด�าเนินงานการจัดสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	สัญจร	เมื่อวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	
๒๕๖๐	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๔)	รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินการกรณีเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน	

๑๕)	รายงานการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	(รอบ	๑๒	เดือน)	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)

๑๖)	รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๙	ประจ�าปีการศึกษา	
๒๕๕๙

๑๗)	รายงานผลการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	สัญจร		เมื่อวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ณ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๑๘)	รายงานผลการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม		

๑๙)	รายงานผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 
ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๑

๒๐)	รายงานผลการติดตามการด�าเนินงานก่อสร้างที่ยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ	๒	โครงการ	ได้แก่	โครงการ
ก่อสร้างของวิทยาลัยรัตภูมิ	และโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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๒๑)	รายงานผลการติดตามการด�าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยฯ	ด้านถนนชลาทัศน์	

๒๒)	รายงานผลงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	(แผนบูรณาการ)	และค�าเสนอขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๓)	รายงานการทดสอบความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร	ของนักศึกษา
มาตรการเยียวยา	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	หลักสูตรปี	๒๕๔๙	–	๒๕๕๐	ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๒๔)	รายงานผลคดีหมายเลขด�าที่	บ.๙๔/๒๕๖๐

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๒๕)	รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน	“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค	ประจ�าปี	๒๕๖๑	 
(Regional	Research	Expo	๒๐๑๘)”		ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่	๒๒-๒๔	มีนาคม	๒๕๖๑	 
ณ	อาคารศรีวิศววิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๖)	รายงานแนวทางในการด�าเนินโครงการส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าอ�าเภอเมือง	จังหวัด
สงขลา	อ�าเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา	และอ�าเภอกันตัง	จังหวัดตรัง	ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)			

๒๗)	รายงานผลแนวทางในการจัดท�าความร่วมมือกับฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาคที่	๓	โดยได้ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ด้านวิชาการ	ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			

๒๘)	รายงานผลแนวทางในการจัดท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ในการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการ			

๒๙)	รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	และการบริหารจัดการพื้นที่
จังหวัดชุมพร	

๓๐)	รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ด้านแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	(๑	มกราคม	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐)

๓๑)	รายงานความก้าวหน้าในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๓๒)	รายงานผลการจัดงาน	“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค	ประจ�าปี	๒๕๖๑	(Regional	Research	Expo	
๒๐๑๘)”		ในระหว่างวันที่	๒๒-๒๔	มีนาคม	๒๕๖๑	ณ	อาคารศรีวิศววิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓๓)	รายงานผลแนวทางในการจัดท�าความร่วมมือกับการรถไฟ	อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยได้ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า	อ�าเภอทุ่งสง

๓๔)	รายงานผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ในช่วงรักษาราชการแทนอธิการบดี	
ในรอบ	๑	ปี

๓๕)	รายงานการเตรียมความพร้อมในการร่วมด�าเนินการบูรณะปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์	วัดพระธาตุ
วรมหาวิหาร	จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๖)	รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการท�าความตกลงกับกระทรวงการคลัง	เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

๓๗)	รายงานผลการด�าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทาวิชาการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๓๘)	รายงกานผลการด�าเนินงานของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐
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๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๓๙)	รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
รองอธิการบดีแทนต�าแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ	จ�านวน	๑	ราย	

๔๐)	รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ	 
เขตเลือกตั้งตรัง	เพื่อแทนต�าแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ	จ�านวน	๑	ราย

๔๑)	รายงานผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ครั้งที่	
๒/๒๕๖๑	วันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๖๑

๔๒)	รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๖๑

๔๓)	รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา	และกิจกรรม	๙	ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย	ครั้งที่	๑๐	เมื่อวันที่	๘-๑๑	พฤษภาคม	
๒๕๖๑	

๔๔)	รายงานผลความก้าวหน้าโครงการออกแบบก่อสร้าง	๓	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการอาคารบ้านพัก
อธิการบดี	โครงการอาคารส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	และโครงการหอพระประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย

๔๕)	รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการบูรณะปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์	วัดพระธาตุวรมหาวิหาร	จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๔๖)	รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	และการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง

๔๗)	รายงานภาระงานของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔๘)	รายงานผลการด�าเนินการขอท�าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง	กรณีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ 
๒๙	มิ.ย.	๒๕๖๑

๔๙)	รายงานผลการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย	กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
และมหาวิทยาลัยบูรพา	ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๕๐)	รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการบูรณะปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์	วัดพระธาตุวรมหาวิหาร	จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๕๑)	รายงานการจัดเตรียมโครงการสัมมนาทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
(Retreat	สภามหาวิทยาลัยฯ)	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

๕๒)	รายงานการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	และการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง

๕๒)	รายงานผลการด�าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๕๓)	รายงานการจัดเตรียมงาน	“วันเกษตรแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๒”		โดยมหาวิทยาลัยฯ	ได้รับเกียรติเป็น 
เจ้าภาพในการจัดงาน	ในระหว่างวันที่	๑-๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ทุ่งใหญ่)

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๕๔)	รายงานผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ตามเอกสาร	 
“รายงานประจ�าปี		๒๕๖๐”															

๕๕)	รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	และการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง
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๕๖)	รายงานผลการด�าเนินกิจกรรมการกุศล	โครงการ	“เดิน-วิ่ง	Sci-tech	ฟันรัน	สานฝัน	เพื่อน้อง”	ครั้งที่	๒	
เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๑

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๕๗)	รายงานผลการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ครั้งที่	
๑๐	และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ครั้งที่	๙	ในระหว่างวันที่	๑-๓	
สิงหาคม	๒๕๖๑	ณ	โรงแรมเรือรัษฎา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง	

๕๘)	รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	และการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง

๕๙)	รายงานความคืบหน้าการด�าเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี	(ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	มหานครการช่าง)	
ตามค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	และความคืบหน้าในการด�าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ 
๒๙	ก.ย.	๒๕๖๑

๖๐)	รายงานผลการด�าเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย	ระยะยาว	๒๐	ปี	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	และระยะปานกลาง	๕	ปี	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๖๑)	รายงานผลการด�าเนินการบูรณะปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์	วัดพระธาตุวรมหาวิหาร	จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๖๒)	รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	และการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๖๓)	รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๑-๒๕๕๘

๖๔)	รายงานการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	(รอบ	๑๐	เดือน)	(ตุลาคม	๒๕๖๐	–	กรกฎาคม	๒๕๖๑)

๖๕)	รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	ส�านัก	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	 
(วาระลับ)

๖๖)	รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ประจ�าปีการศึกษา		๒๕๖๐		และรายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	ที่มีต่อ
การด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐

๖๗)	รายงานความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงาน	“วันเกษตรแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๒”		
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 (๕) พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษาก�าหนด	โดยพจิารณาให้

ความเหน็ชอบเอกสารแนวคดิหลกั	จ�านวน	๑	หลกัสตูร	ให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรใหม่	จ�านวน	๑	หลกัสตูร	เปลีย่นแปลงอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 

หลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวน	๓๘	หลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร	จ�านวน	๗	หลักสูตร	ปิดหลักสูตร	จ�านวน	๑	หลักสูตร		และ

อื่น	ๆ	จ�านวน	๑๒	หลักสูตร	ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จ�านวน ๑ หลักสูตร

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐ 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดท�าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	...)	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จ�านวน  ๑  หลักสูตร

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๑)	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	(หลักสูตรใหม่	 
พ.ศ.	๒๕๖๑)	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๘ หลักสูตร

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น�้า	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๔)		 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๔)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)		 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)		
คณะเกษตรศาสตร์

๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)		 
คณะเกษตรศาสตร์

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

๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)		 
คณะบริหารธุรกิจ

๙)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)		 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๘ หลักสูตร

๑๐)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๘)		
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๑๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)		คณะบริหารธุรกิจ

๑๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

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

๑๔)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	 
คณะเกษตรศาสตร์

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

๑๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	
คณะศิลปศาสตร์

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๑๗)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร		
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการโรงแรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะศิลปศาสตร์

๑๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

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

๒๐)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ		(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๐)	 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

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

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๒๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา
วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการจัดการทรัพยากรประมง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	 
คณะเกษตรศาสตร์
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๘ หลักสูตร

๒๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๕)	
(หลักสูตรขอใช้)	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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

๒๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๒๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	
คณะศิลปศาสตร์

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๒๗)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 
หลักบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการเงิน	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ 
๒๙	มิ.ย.	๒๕๖๑

๒๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๕)	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

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

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๓๐)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๘)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๙)	 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๓๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๘)	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๓๔)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และเพิ่มอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	(ต่อเนื่อง)	(หลักสูตรปรับปรุง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	(หลักสูตรปรับปรุง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๘ หลักสูตร

๓๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๕)	 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๓๗)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	และ
เพิ่มอาจารย์ผู้สอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร		
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	คณะเกษตรศาสตร์

๓๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	และเพิ่ม
อาจารย์ผู้สอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพืชศาสตร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	 
คณะเกษตรศาสตร์

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน  ๗  หลักสูตร

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	 
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	วิทยาลัยรัตภูมิ

๔)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชาการบัญชี	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	วิทยาลัยรัตภูมิ

๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขาวิชาการตลาด	
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	วิทยาลัยรัตภูมิ

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรม
ก่อสร้าง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๗)	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๑)	คณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์

ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร จ�านวน  ๑ หลักสูตร

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	 
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๕)	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่องอื่น ๆ จ�านวน ๑๒ หลักสูตร

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ผู้สอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพืชศาสตร์	 
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๑	ราย

๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขค�าอธิบายรายวิชา	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๘)	จ�านวน	๒	รายวิชา	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	

๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขค�าอธิบายรายวิชา	๐๑-๐๐๒-๑๐๑	ฟิสิกส์	๑	และรายวิชา	๐๑-๐๐๒-๑๐๒		
ฟิสิกส์	๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๘ หลักสูตร

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๔)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขแผนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภา	ไม่เกิน
ห้องเรียนละ	๓๐	คน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขแผนการรับนักศึกษา	หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาทัศนศิลป์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๗)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	(ต่อเนื่อง)	(หลักสูตรปรับปรุง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะวิศวกรรมศาสตร์

๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	(ต่อเนื่อง)	(หลักสูตรปรับปรุง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๙)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร	ที่มิได้ระบุ	ปี	พ.ศ.......	และสถานที่จัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร	ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ	ตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๑๐)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขจ�านวนหน่วยกิต	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	
๒๕๖๐)	คณะศิลปศาสตร์

๑๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	
คณะศิลปศาสตร์

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๑๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะศิลปศาสตร์

๑๔)	พิจารณาให้ความเห็นชอบค�าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ	 
(English	for	Preparation)	

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๑๕)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ผู้สอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การผลิตพืช	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	คณะเกษตรศาสตร์

๑๖)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส�านักงานสัตวแพทยสภา	 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗)	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อความในมติสภามหาวิทยาลัยฯ	ในคราวประชุมครั้งที่	 
๑๕๕-๗/๒๕๖๐	วาระที่	๔.๒	เรื่อง	พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร	 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	จ�านวน	๓	หลักสูตร	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ 
๒๙	มิ.ย.	๒๕๖๑

๑๘)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ประจ�า	และอาจารย์ผู้สอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขา
วิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	คณะเกษตรศาสตร์

๑๙)	พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ประจ�า	และอาจารย์ผู้สอน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขา
วิชาพืชศาสตร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	คณะเกษตรศาสตร์
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๓๘ หลักสูตร

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๒๐)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก	ซ	ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร	หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาประมง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	คณะเกษตรศาสตร์

๒๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก	ซ	ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร	หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	 
คณะเกษตรศาสตร์

๒๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก	ซ	ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร	หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	คณะเกษตรศาสตร์

๒๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก	ซ	ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร	หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๙)	 
คณะเกษตรศาสตร์

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

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

 (๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร  โดยพิจารณาอนุมัติ

ให้ปริญญา	 ระดับปริญญาตรี	 ทั้งหมด	๓,๖๓๖	 คน	 และระดับบัณฑิตศึกษา	 ทั้งหมด	๒๒	 คน	 และพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๖	ราย	ดังต่อไปนี้		

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๑)	พิจารณาอนุมัติจัดตั้งส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย	

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๒)	พิจารณาอนุมัติก�าหนดให้มีส�านักงานผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	และอนุมัติการแบ่งส่วน
ราชการเป็นงาน	(สายสนับสนุน)	ภายในส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๓)	พิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน	(สายสนับสนุน)	ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ของส่วนงานภายในระดับคณะ

๔)	พิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน	(สายสนับสนุน)	ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ของส่วนงานภายในระดับกอง

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ประจ�าภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	
จ�านวน	๑	คน

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๒)	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ประจ�าภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	
จ�านวน	๒	คน

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๓)	อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประจ�าภาคการศึกษาที่	๑	
ปีการศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๓๒๐	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	ประจ�าภาคการศึกษาที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๖๐		
จ�านวน	๙	คน

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๔)	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ประจ�าภาคการศึกษาที่	๒	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	
จ�านวน	๑	คน
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๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๕)	อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประจ�าภาคการศึกษาที่	๒	ปี
การศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๑,๗๘๖	คน	

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ 
๒๙	มิ.ย.	๒๕๖๑

๖)	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ประจ�าภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน		 
๓	คน	

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๗)	อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประจ�าภาคฤดูร้อน	ปีการ
ศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๑,๕๑๖	คน	และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๑๔	คน		
และระดับบัณฑิตศึกษา	ประจ�าภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๖	คน	

๘)	พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	จ�านวน	๖	ราย	ได้แก ่
					๑.	นายรังษี		รัตนปราการ		สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
					๒.	Carl-Philipp	Graf	Von	Hardenberg		ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การโรงแรม) 
					๓.	นายวีระพันธ์		ไพศาลนันท์		วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
					๔.	นายมานพ		ทิวารี			บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การจัดการ) 
					๕.	นายชัยรัตน์		ไตรรัตนจรัสพร		ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การท่องเที่ยว) 
					๖.	นางพูนทรัพย์		ชูแก้ว		เทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

 (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

 (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วน

ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ

กรรมการสภาวิชาการ 	โดยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี	จ�านวน	๓	ราย		แต่งตั้งผู้บริหารระดับคณะ	จ�านวน	๔	ราย	ได้แก่	คณบดี	จ�านวน	

๓	ราย	และผู้อ�านวยการส�านัก	จ�านวน	๑	ราย	ดังต่อไปนี้		

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และเสนอ
เรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย	(ราย	รองศาสตราจารย์สุวัจน์		ธัญรส)			

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
(ราย	รองศาสตราจารย์จารุยา	ขอพลอยกลาง	ตั้งแต่วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	เป็นต้นไป)

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๒)	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	 
(ราย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร	ขันแกล้ว		ตั้งแต่วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป)

๓)	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 
(ราย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ	ประสงค์จันทร์	ตั้งแต่วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป)

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๔)	พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	(ราย	นายจเร	สุวรรณชาติ		
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	ตั้งแต่วันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	เป็นต้นไป	
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
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  (๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๕)	พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ�านวน	๒	ราย	ได้แก่		 
			๑)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค	จันทร์ย่อง	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	
๒๕๖๑	เป็นต้นไป 
			๒)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร		นามเสน	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๖๑	
เป็นต้นไป	

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๔)	พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	(ราย	นายจเร	สุวรรณชาติ		
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	ตั้งแต่วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป	
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๕)	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย		 
(ราย	นายพลากร	พันธุ์มณี	ตั้งแต่วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป)

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ 
๒๙	ก.ย.	๒๕๖๑

๖)	พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ�านวน	๑	ราย	 
(ราย	รองศาสตราจารย์จารุยา	ขอพลอยกลาง	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป)

๗)	พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 
(ราย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์	หยงสตาร์	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตั้งแต่
วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๑)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพื่อสมทบการเบิกจ่าย
งวดงานสุดท้าย	รายการสิ่งก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารส�านักงานอธิการบดี	จ�านวน	๑	หลัง

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๒)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เพื่อด�าเนินการจัดซื้อ
รายการครุภัณฑ์และด�าเนินการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง	จ�านวน	๗	รายการ		

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ 
๒๙	มิ.ย.	๒๕๖๑

๓)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และของหน่วยงาน	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ครั้งที่	๒	เพื่อด�าเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์	รายงานสิ่งก่อสร้าง	และ
เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาบุคลากร	จ�านวน	๗	รายการ

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๔)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	เพื่อด�าเนินการสมทบการ
เบิกจ่ายงวดงานรายการสิ่งก่อสร้าง

๕)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และของวิทยาเขตตรัง	
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี	ตามค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

๑๖๘-๗/๒๕๖๑

๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๖)	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

๗)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะเกษตรศาสตร์	(ทุ่งใหญ่)	และของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	
(ทุ่งใหญ่)	เพื่อด�าเนินโครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๒

๘)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพื่อกันไว้ส�าหรับ 
เบิกจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ด�ารงต�าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ตั้งแต่วันที่	๙	กันยายน	๒๕๖๐	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

๙)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน	เพื่อเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	
๒๕๕๑-๒๕๕๘
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ 
๒๙	ก.ย.	๒๕๖๑

๑๐)	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และของหน่วยงาน	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	จ�านวน	๖	รายการ	เพื่อใช้ในการด�าเนินงานและสนับสนุนการศึกษา

 (๑๑) พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอดุมศกึษา และตามทีค่ณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษามอบหมาย	โดยพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์	จ�านวน	๑	ราย	และต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๑๙		ราย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๓	ราย	ได้แก ่
				๑.	นายธนากร		ด�าสุด		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาชีววิทยา	 
				๒.	นายสมมาตร์	สวัสดิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
				๓.	นางสาวรวิวรรณ		พวงสอน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการโรงแรม	

๒)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	กรณีไม่ผ่านการประเมิน	(วาระลับ)

๓)	พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 
(ก.อ.ม.)	กรณีเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	จ�านวน	๓	ราย		(วาระลับ)

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๔)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	กรณีไม่ผ่านการประเมิน	(วาระลับ)

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๕)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	ดังต่อไปนี้ 
    ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	๑	ราย		ได้แก่		 
						๑.	นางสุแพรวพันธ์	โลหะลักษณาเดช	รองศาสตราจารย์	สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง 
    ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๕	ราย	ได้แก่		 
						๑.	นางสาวสุวรรณา	ผลใหม่		ผู้ช่วยศาสตราจารย์		สาขาวิชาชีวเคม ี
						๒.	นายชูเกียรติ		ชูสกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
						๓.	นางขวัญชีวา		หยงสตาร์		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
						๔.	นางปฏิมากร	จันทร์พริ้ม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
						๕.	นางสาวอรพรรณ		จันทร์อินทร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๖)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	กรณีไม่ผ่านการประเมิน	(วาระลับ)

๑๖๒-๑/๒๕๖๑ 
๒๖	ม.ค.	๒๕๖๑

๗)	พิจารณาการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	จ�านวน	๑	ราย	ได้แก่		นายชัยรัตน์		จุสปาโล	
ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๘)	พิจารณาตรวจสอบการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งต�าแหน่งศาสตราจารย์	(วาระลับ)

๙)	พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 
(ก.อ.ม.)	กรณีเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	จ�านวน	๓	ราย	พนักงาน
มหาวิทยาลัย	จ�านวน	๑	ราย	(วาระลับ)

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

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

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๑๑)	พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	ราย	นางสาวอิงอร	
เพชรเขียว

๑๒)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	เฉพาะราย	จ�านวน	๒	ราย	ได้แก ่
						๑)	นายกิตติ		พิมเสน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
						๒)	นายศุภชัย		ศรีขวัญแก้ว	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		สาขาวิชาทัศนศิลป์

๑๓)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๓	ราย	ได้แก่ 
				๑.	นางอาอีฉ๊ะ	บิลละเต๊ะ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการบัญชี	 
				๒.	นายนพดล		โพชก�าเหนิด		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาชีววิทยา 
				๓.	นายอดิศักดิ์		จิตภูษา		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาฟิสิกส์	

๑๔)	พิจารณาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการ	ก.พ.อ.

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๑๕)	พิจารณาให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยเพียงชุดเดียว	เพื่อบริหารงานบุคคล
ส�าหรับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย

๑๖)	พิจารณามอบอ�านาจการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน

๑๗)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๓	ราย	ได้แก่ 
				๑.	นางสาวกฤตยา	หนูสาย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์		สาขาวิชาเคมี 
				๒.	นางสาวนาตยา		ชูพันธ์		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
				๓.	นายเสน่ห์		รักเกื้อ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๑๘)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	กรณีไม่ผ่านการประเมิน	(วาระลับ)

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๑๙)	พิจารณาเกลี่ยอัตราก�าลัง	ภายในกรอบอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๑

๒๐)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๑	ราย		ได้แก่	นายกิติศักดิ์	ชุมทอง	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาสังคมวิทยา	

๒๑)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	(วาระลับ)

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๒๒)	พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย	กรณีเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	จ�านวน	๕	ราย	และพนักงานมหาวิทยาลัย	จ�านวน	๑	ราย		(วาระลับ)	

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ 
๒๙	ก.ย.	๒๕๖๑

๒๓)	พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการใช้กรอบอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๑	ต่อไปอีก	๑	ปี	ตั้งแต่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	–	๓๐	
กันยายน	๒๕๖๒

๒๔)	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	๑	ราย	ได้แก่	นางนวรัตน์		ผิวนวล		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการบัญชี
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 (๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ

เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 (๑๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้

อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้สัตยาบันรับรองการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ	แต่งตั้ง

๒)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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

๔)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	

๑๖๐-๑๒/๒๕๖๐	 
๒๔	พ.ย.	๒๕๖๐

๕)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๖)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		

๗)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพิ่มเติมและแทนต�าแหน่ง
ที่ว่างลง

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๘)	พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๙)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐

๑๐)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง

๑๑)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	ส�านัก		 
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐

๑๖๖-๕/๒๕๖๑ 
๒๙	มิ.ย.	๒๕๖๑

๑๒)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(ก.อ.ม.)	
แทนต�าแหน่งที่ว่างลง

๑๓)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย	(ก.บ.ม.)	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง

๑๖๗-๖/๒๕๖๑ 
๒๐	ก.ค.	๒๕๖๑

๑๔)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

๑๖๘-๗/๒๕๖๑ 
๓๑	ส.ค.	๒๕๖๑

๑๕)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา	เพิ่มเติม	จ�านวน	๑	คน	

๑๖)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง

๑๖๙-๘/๒๕๖๑ 
๒๙	ก.ย.	๒๕๖๑

๑๗)	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย	(ก.บ.ม.)	

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๓-๒/๒๕๖๑ 
๒๒	ก.พ.	๒๕๖๑

๑)	พิจารณาการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน	ภาคการศึกษาที่	๒	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	ให้กับนักศึกษาสาขา
วิชาสัตวศาสตร์	สาขาวิชาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
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  (๑๔) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

 (๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๕๙-๑๑/๒๕๖๐	 
๒๐	ต.ค.	๒๕๖๐

๑)	พิจารณาให้ความเห็นชอบการน�าเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 
วิทยาเขตตรัง	ฝากธนาคารประเภทฝากประจ�า	เพิ่มเติมครั้งที่	๓	เพื่อหาผลประโยชน์

๑๖๑-๑๓/๒๕๖๐ 
๒๒	ธ.ค.	๒๕๖๐

๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่าง	Nong	Lam	University	ประเทศ
เวียดนาม	กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่าง	Finland	University	ประเทศฟินแลนด์		
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๑)	พิจารณาหนังสือชี้แจงกรณีคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย	(วาระลับ)	

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐	มี.ค.	๒๕๖๑

๒)	พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย ์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑๖๕-๔/๒๕๖๑ 
๒๔	พ.ค.	๒๕๖๑

๓)	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน	(TOR)	การให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั๊มน�้ามัน	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
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	 พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ครั้งที่	๑๐	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	เมื่อวันที่	 

๒๘	กันยายน	๒๕๖๑	ณ	หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๖๑	ณ	โรงแรม	ที	อาร์	ร็อคฮิลล์	

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

กิจกรรมต่าง ๆ 

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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	 ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	๙	แห่ง	(ทปนอ.มทร.)

	 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย	 (Retreat)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ระหว่างวันท่ี		 

๒๑-๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	ห้องดวงทิพย์	โรงแรมดวงจิตต์	รีสอร์ท	แอนด์สปา	ต�าบลป่าตอง	อ�าเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต
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	 มอบประกาศนยีบตัรและช่อดอกไม้	เพือ่ร่วมแสดงความยนิด	ีให้กบักรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ	บคุลากร	และนักศกึษา	ทีไ่ด้รบัรางวลั

ต่าง	ๆ			

	 เป็นคณะกรรมการเพือ่พฒันาเชิงนโยบายด้านต่าง	ๆ 	และคณะอนกุรรมการ	ตามทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้	เช่น	คณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	ส�านัก	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐		คณะกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	

ระยะยาว	๒๐	ปี	เป็นต้น
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	 เยี่ยมชมพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดชุมพร	ซึ่งมี	๒	แห่ง	คือ	ด้านพืชศาสตร์	ตั้งอยู่ที่	อ.ปะทิว	จังหวัดชุมพร		

และด้านสัตวศาสตร์	ตั้งอยู่ที่	อ.ท่าแซะ	จังหวัดชุมพร		เมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

	 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		ได้ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	จ�านวน	๑๓	ตัวบ่งชี้	 โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้	และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

ทุกปีการศึกษา	ทั้งระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	และระดับสถาบัน	ตามล�าดับ	

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

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

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ Input Process Output/ 

Outcome

คะแนน       

เฉลี่ย

๑.	การผลิตบัณฑิต ๕ ๒.๓๙ ๕.๐๐ ๓.๒๗ ๓.๖๑ การด�าเนินงาน

ระดับดี

๒.	การวิจัย ๓ ๔.๔๙ ๕.๐๐ ๔.๐๕ ๔.๕๑ การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

๓.	การบริการวิชาการ ๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

๔.	การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

๕.	การบริหารจัดการ ๓ - ๔.๕๐ ๔.๑๗ ๔.๕๐ การด�าเนินงาน

ระดับดี

เฉลี่ย ๙ องค์ประกอบ ๑๓ ๓.๐๙ ๔.๘๖ ๓.๘๓ ๔.๒๑ การด�าเนินงาน

ระดับดี

ผลการประเมิน
การด�าเนินงาน

ระดับพอใช้

การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

ระบบกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผล
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ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

	 การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	ได้ด�าเนินการ

โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม	ซึ่งค่าเกณฑ์วัดบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ได้ก�าหนดเป็นระดับดังนี้

	 ซึง่เกณฑ์คะแนนทีผ่่านการประเมิน	คอื	๓.๕๑	ขึน้ไป	และจากการประเมนิตนเองตามหน้าทีแ่ละบทบาทของสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐		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
คะแนน

เฉลี่ย

การแปลผล

๑ สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดท�าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก�าหนดใน 

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

๔.๖๔ ดีมาก

๒ สภามหาวิทยาลัยก�าหนดยุทธศาสตร์	ทิศทาง	นโยบาย	กลยุทธ์	แผนการด�าเนินงาน	

รวมทั้งก�ากับติดตามการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี

๔.๕๐ ดี

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

๔.๗๓ ดีมาก

๔ สภามหาวิทยาลัยก�ากับติดตามการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๕๕ ดีมาก

๕ สภามหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแนวทางและการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง	

และผู้บริหารสูงสุด

๔.๖๔ ดีมาก

๖ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม	และมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ	

อนุกรรมการ	ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย		อย่างสม�่าเสมอ	และให้ข้อคิด

ที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

๔.๖๔ ดีมาก

๗ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้งและ 

น�าผลเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา	

๔.๖๔ ดีมาก

๘ หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

๔.๖๘ ดีมาก
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ล�าดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนน

เฉลี่ย

การแปลผล

๙ สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

(Corporate	Governance)	เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า	รวมทั้งมีการพิจารณาถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)

๔.๕๐ ดี

๑๐ สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี	รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๔.๖๔ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๖๑ ดีมาก

	 และจากการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปีการศึกษา		๒๕๖๐	สรุป

ผลแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 	 สภามหาวิทยาลัย	 ด�าเนินการจัดท�าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย	 โดยพิจารณา

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พ.ศ.๒๕๔๘	 และปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนอย่างน้อย	

๘๐%		ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

	 ๒.		สภามหาวิทยาลยั	ก�าหนดยทุธศาสตร์	ทศิทาง	นโยบาย	กลยทุธ์	แผนการด�าเนนิงาน	รวมทัง้ก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานเป็นประจ�า

ทกุปี	โดยมกีารพจิารณาจากแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั		ตัง้แต่การวเิคราะห์สถานการณ์	การจดัท�าวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	วตัถปุระสงค์	นโยบาย	

เป้าหมายหลักเกณฑ์ครบถ้วน	 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาต่าง	 ๆ	 ของชาติที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนั้น	 ยังเชื่อมโยงกับแผน 

ปฏิบัติการประจ�าปี	มีการก�าหนดตัวบ่งชี้	(KPI)	ทั้งจากแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ�าปี		การก�าหนดบุคลากรภายใน		และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน		มีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน	และมีการติดตามผลการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐

	 ๓.	 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าท่ี

ตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดไว้		และได้ด�าเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กฎระเบียบตามที่

ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาได้ก�าหนดให้มหาวทิยาลัยปฏบัิตแิละกฎระเบยีบของหน่วยงานอืน่	ๆ 	เช่นกระทรวงศกึษาธกิาร		ส�านกังาน

พัฒนาข้าราชการ	ฯลฯ	ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓

	 ๔.	 สภามหาวิทยาลัย	 มีการก�ากับติดตามการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยพิจารณาจาก	 มีคณะ

อนกุรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากสภามหาวทิยาลัยในการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ 	เช่น	งานวชิาการ		งานการเงนิ	งานกฎหมาย	ฯลฯ	ท�าหน้าที่

กลัน่กรองเรือ่งและก�ากบัตดิตามผล	เสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา	มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัอย่างสม�า่เสมอเพือ่

ให้มหาวิทยาลัยน�าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		มีการติดตามก�ากับดูแลให้มีการหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ 

มอีปุสรรคในการด�าเนนิการในกจิกรรมต่าง	ๆ 	รวมทัง้แนวทางปฏบิตัแิก้ไข	เพือ่มอบมหาวทิยาลยัน�าไปพฒันา		คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั

มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย		ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕

	 ๕.	 สภามหาวิทยาลัยมีการก�าหนดวิธีการหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือจากสภามหาวิทยาลัยที่เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลอธิการบดี	 และผู้บริหาร	 เช่น	 คณบดี	 โดยสภามหาวิทยาลัยเป็น

ผู้มอบหมายหรือก�าหนดวิธีการในการประเมินผู้บริหารระดับสูง	 มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 โดยด�าเนินการเป็นไปตาม

ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด	ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

	 ๖.	คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีอ่นกุรรมการชดุต่าง	ๆ 	ได้ท�าหน้าทีป่ระธาน/คณะกรรมการอย่างเตม็ที	่ 

เข้าประชมุอย่างสม�า่เสมอ	การศกึษาข้อมลูมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย		มกีารพจิารณา

ระเบยีบวาระต่าง	ๆ 		ของการประชมุ	โดยเฉพาะในระเบยีบวาระเพ่ือพจิารณาและมกีารก�ากบัตดิตามงานทีย่งัไม่บรรลเุป้าหมายหรอืมีปัญหา

อปุสรรค	และรายงานต่อทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา		ผลการประเมนิมกีารด�าเนนิงานในระดบัดมีาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๔.๖๔

	 ๗.	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	หรือตามความเหมาะสม		โดยประเมินตนเองในหน้าที่

หลักในการปฏิบัติในฐานะที่มีบทบาท	การเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรน�าผลการปฏิบัติงาน	และปัญหาของการด�าเนินงานแจ้ง



ANNUAL REPORT 2018

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
49

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและอภิปรายร่วมกันโดยก�าหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข	 มีการส่งเสริมความรู้

ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น	 รวมทั้งการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

เพือ่สร้างความเข้าใจในการปฏบิตังิานร่วมกนั		รวมทัง้การให้ข้อมลูกบัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ด้รบัแต่งตัง้ใหม่ให้เข้าใจแนวทางพฒันา		

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผลการประเมิน 

มีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

	 ๘.	 หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเอกสารเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบระเบียบวาระ	

เนือ้หาของการประชมุล่วงหน้าก่อน	๗	วนั	เพือ่กรรมการจะได้มเีวลาศึกษาเอกสาร		สามารถจงูใจให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า	

๘๐%	ของการประชุม	มเีอกสารในการประชุมอย่างสมบรูณ์	มกีารประชมุสภามหาวทิยาลยัเดอืนละ	๑	ครัง้	โดยมแีผนการประชุมชดัเจนเป็น

ระบบ		และมีการติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย		มีการรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบทันเวลา

และน�ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง	ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับ

ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๘

	 ๙.	 สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 โดยครอบคลุมธรรมาภิบาล	 ๑๐	

ประการ	รวมทัง้มกีารพฒันาผูร้บัผดิชอบหน่วยงานท�าหน้าทีด่แูล	ก�ากบัการปฏบิตังิานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ	เพือ่ให้เกดิความ

มั่นใจในการบริหารองค์กรว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 สร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงาน	 และมีการ 

ตรวจสอบการมอบหมายงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย	 มีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	 ประจ�าปีโดย

พิจารณาตัวบ่งชี้ด้านความส�าเร็จของแผน	 และการบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิตหรือเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม	ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน	งานวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคมโดยพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ	และ

เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐

	 ๑๐.	 สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีรวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 ผู้รับผิดชอบงานสภา

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท�าแบบรายงานประจ�าปี	(SAR)	ของสภามหาวิทยาลัย	โดยมีการจัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ประจ�าปีการศกึษา	และมีการเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ	และน�าผลจากข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุ

การด�าเนินการของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตามหลัก	PDCA	ผลการประเมินมีการด�าเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๔.๖๔
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	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	

ส�านัก	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	ส�านัก	ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖๐	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการชุดที่ ๑ 	ท�าหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน		และหน่วยงานการเรียนการสอน	วิทยาเขตตรัง			

 คณะกรรมการชุดที่ ๒		ท�าหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 คณะกรรมการชุดที่ ๓		ท�าหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน	พื้นที่จังหวัดสงขลา

	 โดยคณะกรรมการฯ	ได้ด�าเนนิการประเมนิตามประกาศสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การประเมนิผล

การปฏิบัติงานของคณบดี	ผู้อ�านวยการวิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก	ประกาศ	ณ	วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๗		ตามแนวทางดังต่อไปนี้

	 ๑.		ศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนการปฏิบัติงานที่ได้เคยเสนอต่อ 

มหาวิทยาลัย	

	 ๒.		ศึกษาจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก			

	 ๓.		ส�ารวจความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของบคุลากรและนักศกึษาในหน่วยงานท่ีประเมนิและบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงาน

ที่ประเมิน

	 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

	 	 บดันี	้คณะกรรมการประเมนิฯ		ได้ด�าเนนิการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	และได้รายงานต่อนายกสภามหาวทิยาลยัฯ	เพือ่พจิารณาแล้วนัน้	 

โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ	สถาบัน	ส�านัก	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐	ดังต่อไปนี้	

สรุปผลการประเมิน : หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ระดับคณะ สถาบัน ส�านัก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ล�าดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ ผศ.อภิรักษ์			สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๗๖ ดีมาก

๒ นายปรีดา		เกิดสุข														 ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

๔.๗๕ ดีมาก

๓ ผศ.ประเสริฐ			ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทายาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ๔.๗๐ ดีมาก

๔ นายพิทักษ์		สถิตวรรธนะ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔.๗๐ ดีมาก
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สรุปผลการประเมิน :  หน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สรุปผลการประเมิน : หน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา

ล�าดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๕ ผศ.กิตติกร		ขันแกล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๖๖ ดีมาก

๖ นางสาวปิยะพร		มูลทองชุน ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

๔.๕๒ ดีมาก

๗ นายสุชาติ		อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๓.๘๑ ดี

ล�าดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ รศ.จารุยา	ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๗๖ ดีมาก

๒ นางสุภาพร		ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ๔.๔๙ ดี

๓ รศ.สุนีย์รัตน์			ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๔.๔๙ ดี

๔ ผศ.ขวัญหทัย			ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ

๔.๔๒ ดี

๕ น.สพ.สิริศักดิ์		ชีช้าง				 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๔.๓๒ ดี

๖ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา	มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ๓.๙๒ ดี

ล�าดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ต�าแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ รศ.จรูญ			เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๗๘ ดีมาก

๒ นายภาณุมาศ		สุยบางด�า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ๔.๗๔ ดีมาก

๓ ผศ.ปิยะ	ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี

๔.๗๔ ดีมาก

๔ นางนุชลี			ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๔.๗๓ ดีมาก

๕ น.ส.ปิยาภรณ์		ธุระกิจจ�านง			 คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๔.๖๕ ดีมาก

๖ ผศ.ยุพาภรณ์			อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๔.๖๓ ดีมาก
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	 ส�านกังานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั		ได้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจ	ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	 	ที่มีต่อการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

น�าผลการส�ารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง		

	 โดยส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	 ได้เก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ด้วยการแจกแบบส�ารวจ

ความพึงพอใจ	จ�านวน	๒๘	ชุด	และได้รับแบบส�ารวจความพึงพอใจคืนมา	จ�านวน	๒๒	ชุด	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	๗๘.๕๗	ใช้ระดับคะแนน	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

๑. ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่มีต่อการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(x̄) 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	เอกสารการจ่ายค่า

เบี้ยประชุม	

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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๒.  ด้านการท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และการประชุม

๓. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

 สรปุ ความพงึพอใจของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั		ทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของฝ่ายเลขานกุารและส�านกังาน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๕๔		

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(x̄) S.D

ระดับความ 
พึงพอใจ

๒.๑	ความเหมาะสมของจ�านวนการจัดประชุมที่ก�าหนดเดือนละครั้ง ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๒.๒	ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม	เพียงพอต่อการ

ศึกษาเอกสาร

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก

๒.๓	ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก

๒.๔	ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	 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	และการจัดส่งรายงานการประชุมให้

กรรมการรับรองภายหลังการประชุม

๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๕๙ มาก

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(x̄) 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 
(x̄) 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
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ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์		เฟื่องฟูพงศ์		อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ		ชูกลิ่น		เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			

จัดทำาโดย

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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�ำ
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ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ ๑ ถนนราชดำาเนินนอก ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๑-๗๑๕๕  โทรสาร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๕๖

http://council.rmutsv.ac.th




