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“เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม                                    

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการของ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว”

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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◆  สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

◆  บทสรุปผู้บริหาร

◆  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี 

 (พ.ศ. 2561-2580)  

◆  ทำาเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

◆ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

◆  องค์ประกอบ และอำานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

◆  การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     -  ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย        

     -  จำานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

     -  จำานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม     

     -  ประมวลผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

     -  กิจกรรมต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

◆  ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

     -  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑   

     -  ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

     -  ผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    -  ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำาเนินงาน

        ของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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 ในสภาวะปัจจุบันที่โลกกำาลังมีการเปล่ียนแปลง (Disruptive World) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อวงการด้านการศึกษา รวมทั้ง 

การเปลีย่นแปลงกระทรวงใหม ่“กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” 

เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และการนำาสังคมไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  

ทีเ่นน้เรือ่งวทิยาศาสตร ์การวจิยั และการสรา้งนวตักรรม ซึง่ภารกจิเหล่านีล้ว้นอยูใ่นการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาทั้งส้ิน ทำาให้มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับความท้าทาย และต้องปรับตัวให้ทัน 

ตอ่การเปลีย่นแปลงดงักล่าว ซึง่สภามหาวทิยาลัย ไดต้ระหนกัถงึการเปล่ียนแปลงเร่ืองนี ้ จงึได ้

ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำาไปดำาเนินการในหลากหลายมิติ เพื่อปรับการ 

ดำาเนินงานใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลง  โดยมสีภามหาวทิยาลัยทำาหนา้ทีก่ำากบั ดแูล ใหค้ำาปรกึษา 

แนะนำา เพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัย

นวตักรรมเพือ่สงัคม” ซึง่คาดวา่จะสามารถยกระดบัคณุภาพการศกึษาใหเ้ปน็ทีย่อมรบั เปน็ท่ีพึง่ 

ของสังคม และเป็นประชาคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน    

 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทุกชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกภาคส่วน   

รวมถึงนักศึกษา และในการทำางานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ยังคงเป็นสถานะ 

ทีจ่ะตอ้งเผชญิตอ่การเปลีย่นแปลงมากขึน้เรือ่ย ๆ  รวมถงึการเตรยีมตวั การวางแผนการทำางาน 

ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเป็นกำาลังใจให้ 

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ได้ร่วมกันทำางานเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้า 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

(ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส



5
ANNUAL REPORT 2019

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

 การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว

ทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง โดยได้จัดประชุมสัญจรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ และพบปะบุคลากร จำานวน ๓ พื้นที่ ดังต่อไปนี้  

 ๑. พื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุม ณ อาคารสำานักงานอธิการบดี  อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

   ๒. พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประชุม ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  

 ๓. พื้นที่วิทยาเขตตรัง ณ วิทยาเขตตรัง อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท้ังหมด ๒๑๔ เรื่อง 

จำาแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ๙ เรื่อง วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง ๑๒ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๓๙ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง ๒๙ เรื่อง  

เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๐๑ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๑๒ เรื่อง และวาระลับ เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๒ เรื่อง ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้อาจจำาแนก 

ผลการดำาเนินงานออกเป็น ๒ ประเภท  ดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มีประเด็นสาระสำาคัญ ประกอบด้วย
 ๑.๑  การกำาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีเรื่องสำาคัญ ได้แก่ 

            (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาด้านการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

            (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างองค์กรงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร

            (๓) พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

            (๔) พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะนโยบายการผลติและนำากญัชามาใชใ้นการศกึษาและวจิยัเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นทางการแพทยแ์ผนไทย

            (๕) พิจารณานโยบายการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

 ๑.๒ การออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย (รวมทั้งการปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับ และยกเลิกฉบับเดิม

ทั้งฉบับ) โดยออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๖ เรื่อง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จำานวน ๖ เรื่อง  

 ๑.๓ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการอนุมัติการสำาเร็จการศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จำานวน ๓  

หลกัสตูร ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรใหม ่จำานวน ๑ หลกัสตูร เปล่ียนแปลงอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจำาหลักสตูร จำานวน 

๓๑ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร จำานวน ๑๑ หลักสูตร ปิดหลักสูตร จำานวน ๓ หลักสูตร รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญา

ตรี ทั้งหมด ๓,๗๗๔ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด ๑๔ คน และพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๖๑ จำานวน ๗ ราย  

 ๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๔ ราย และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๔๗ ราย

 ๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณะ จำานวน ๑๑ ราย ได้แก่ คณบดี จำานวน ๗ ราย ผู้อำานวยการวิทยาลัย จำานวน ๒ ราย  

ผู้อำานวยการสำานัก จำานวน ๑ ราย  และผู้อำานวยการสถาบัน จำานวน ๑ ราย ดังต่อไปนี้  

บทสรุปผู้บริหาร
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         ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ๒. รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

              ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

              ๔. ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

              ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

              ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

              ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

              ๘. นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

              ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

              ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

              ๑๑. นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๑.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จำานวน ๑๘ ชุด อาทิเช่น คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ 

 ๑.๗ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ราย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

 ๑.๘ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำานวน ๔ ราย ได้แก่

                 ๑. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  ด้านเศรษฐศาสตร์

                 ๒. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 ๔. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  ด้านการศึกษา

๒. ผลการดำาเนินงานในด้านการกำากับดูแลและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบอำานาจจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำาหนดไว้ 
 ๒.๑ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 ๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ๒.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง National University Corporation Kochi University  

ประเทศญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          ๒.๔ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ระหวา่ง University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซยี กบัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       ๒.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Kunming Railway Vocational and Technical College, 

People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ๒.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Dalian Maritime University, People’s Republic of China 

สาธารณรัฐประชาชนจีน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม และผลการดำาเนินงานผ่านทางเว็ปไซต์สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  

http://council.rmutsv.ac.th/ และไดจ้ดัทำารายงานประจำาป ี เพือ่รายงานผลการดำาเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยตลอดทัง้ป ีเพ่ือใชอ้้างอิง

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

องคก์รและสงัคมในระดบัภมูภิาคและประเทศดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมภายใตว้สิยัทศัน ์“มหาวิทยาลยันวตักรรมเพือ่สงัคม” 

ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำาลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ปรัชญา  

  มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 ๒. ปณิธาน

  มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

 ๓. พันธกิจ

  ๑) ผลิตกำาลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

  ๒) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

  ๓) ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ๔) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 ๔. ค่านิยมหลัก

 มหาวิทยาลัยกำาหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร ๔ ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV 

โดยมีความหมายดังนี้

 R = Responsibility  

         รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

 U = Unity

          เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำางานเป็นทีม เสริมกำาลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการ 

    ผลิตกำาลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 T = Technology and Innovation

         ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

 S = Shining Wisdom

         รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็น 

    ภูมิปัญญาของคนไทย

 ๕. วัฒนธรรมองค์กร

  มีความสุข ทันสมัย  ใจบริการ

 ๖. อัตลักษณ์

  มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

 ๗. เอกลักษณ์

  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
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 ๘. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

 มหาวิทยาลยัมุง่สร้างความเขม้แขง็และโดดเดน่ตามอตัลักษณเ์ชงิพืน้ที ่เพือ่เปน็เสาหลักของภูมภิาคในการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและ

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดย

กำาหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ไว้ดังนี้

  พื้นที่สงขลา  ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  พื้นที่รัตภูมิ  ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

  พื้นที่ตรัง  ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

  พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่  ด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

  พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม  ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 ๙. กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย

 การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๐ ปี ได้แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ กำาหนดระยะละ 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

 เพ่ือต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ภารกิจใหม่ และสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท้ัง ๕ ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงได้กำาหนด Platform สำาหรับการพัฒนาตามภารกิจใหม่ที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน ๗ Platform 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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   ทำาเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

นายชุมพล  เที่ยงธรรม

ศ.ดร.สำาเริง  จักรใจ

นายนิพนธ์  ภิญโญ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ



10
ANNUAL REPORT 2019

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

นายธำารงค์  เจริญกุล

นายชยานนท์  กฤตยาเชวง                                   

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

 ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม                     
ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

นางสาวนวพร  เรืองสกุล                     
ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์
ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร               
 ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

นายสลิล  โตทับเที่ยง

นายสาธิต  พุทธชัยยงค์                      
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL
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ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และการจัดการ 

พ้นจากตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่  

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒                

ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์                      

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์           

ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา               
ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ          

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒                

ผศ.ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี 

ประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม
รักษาราชการแทนอธิการบดี                            

พ้นจากตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒               

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี

ประจำาวิทยาเขตตรัง

ผศ.จุฑามาศ  ลักษณะกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี  

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้

ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส
อธิการบดี                           

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒               

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL
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ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.พนม  อินทฤทธิ์
คณาจารย์ พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช ไสใหญ่                  

พ้นจากตำาแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
คณาจารย์  พื้นที่สงขลา

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ                      

ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ชวกร  มุกสาน
คณาจารย์  พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่                               

ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผศ.ศุภชัย  อรุณพันธ์
คณาจารย์ พื้นท่ีสงขลา                                       

นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน
ผู้ช่วยเลขานุการ                                 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายสมยศ  ศรีเพิ่ม
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

นายไพโรจน์  แสงอำาไพ
คณาจารย์  

พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม

ผศ.มาโนช  ขำาเจริญ
คณาจารย์ พ้ืนท่ีตรัง                                     

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL
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นายกสภามหาวิทยาลัย

อยู่ในระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

   นายชุมพล เที่ยงธรรม   

   นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ  

   นายนิพนธ์ ภิญโญ      

   รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก     

   นายสลิล โตทับเที่ยง   

   ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง จักรใจ   

   ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  

   ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร  

   นายธำารงค์ เจริญกุล 

   ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม  ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์  ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

   นางสาวนวพร เรืองสกุล  ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

   นายสมัชชา โพธิ์ถาวร  ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ – ครบวาระวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

   นายชยานนท์  กฤตยาเชวง

   นายสาธิต  พุทธชัยยงค์

   ศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม

รักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐  - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ – ครบวาระวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๑ – ครบวาระวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

  รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี ผู้อำานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำานัก

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ครบวาระวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

       ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

      เนื่องจากพ้นจากตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการตามวาระ

 ๒. ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

       ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

        เนื่องจากพ้นจากตำาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ตามวาระ

     และตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ๔. ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา  ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ครบวาระวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  อรุณพันธ์   พื้นที่สงขลา

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  อินทรักษ์   พื้นที่สงขลา

 ๓. นายสมยศ  ศรีเพิ่ม  พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่

 ๔. นายไพโรจน์  แสงอำาไพ   พื้นที่นครศรีธรรมราชขนอม

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำาเจริญ  พื้นที่ตรัง 

     ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์   พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งสง

           ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – พ้นจากตำาแหน่งวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒              

     เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกร มุกสาน  พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งสง

     ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๕  ใหม้หาวิทยาลยัแตล่ะแหง่มสีภามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย

 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการ

สำานัก ผู้อำานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนหกคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งตาม (๓)

 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุจิำานวนสบิสีค่น ซึง่จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

โดยคำาแนะนำาของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจาก 

ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา 

เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดย 

คำาแนะนำาของอธิการบดี

 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่แทนนายกสภา

มหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

๒. อำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ สภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  

ทำาการสอน ทำาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 (๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ   

ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

 (๓) กำากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

 (๔) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

 (๖) พจิารณาการจดัตัง้  การรวม และการยบุเลกิ  สำานกังานวทิยาเขต  บณัฑติวทิยาลยั คณะ สถาบนั สำานกั วทิยาลยัหรอืสว่นราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

 (๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

 (๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ

 (๙)  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ

 (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วน

ราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ รองศาสตราจารยพ์เิศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์เิศษ และกรรมการ 

สภาวิชาการ

  องค์ประกอบ และอำานาจหน้าที่ 

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๑๒)   วางระเบยีบและออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิและทรัพยส์นิของมหาวทิยาลยั และการจดัหารายไดข้องมหาวทิยาลยั

 (๑๓)  พิจารณาดำาเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

 (๑๔)  แตง่ตัง้คณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดเพือ่พจิารณาและเสนอความเหน็ในเรือ่งหนึง่เรือ่งใด หรอืเพือ่

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 (๑๕)   พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งท่ีเกีย่วกบักจิการของมหาวิทยาลยัตามทีอ่ธกิารบดเีสนอ  และอาจมอบหมายใหอ้ธกิารบดี

ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

 (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

 (๑๗)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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 การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ โดยกำาหนดปฏิทิน

การประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มีการประชุมรวม ๑๑ ครั้ง  

ได้จัดประชุมสัญจรไปตามพื้นที่ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

  การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ตารางการประชุม

การประชุมครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑๗๐-๙/๒๕๖๑ วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๒-๑๑/๒๕๖๑ วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ วันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ งดประชุม

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ วันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ วันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตตรัง อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



18
ANNUAL REPORT 2019

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒๑๔ เรื่อง จำาแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ๙ เรื่อง 

วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง ๑๒ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๓๙ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง ๒๙ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๐๑ เรื่อง วาระอื่น ๆ  

๑๒ เรื่อง และวาระลับ เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำานวน ๒๙ คน จำาแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย) ๑๕ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่งอธิการบดี ๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตำาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  ๖ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย์ประจำา ๖ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ จำานวน ๒๒ คน และได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย 

ครั้งละ ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ จำาแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง  

๒ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  ๕ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา ๕ คน ดังต่อไปนี้   

ครั้งที่

จำานวนวาระปกติ (เรื่อง) จำานวนวาระลับ (เรื่อง) รวมวาระ
การประชุม
แต่ละครั้ง

เชิง
นโยบาย

เพื่อ
ทราบ

สืบ เนื่อง
ทัก 
ท้วง

พิจารณา อื่น ๆ
สืบ 

เนื่อง
เพื่อ

ทราบ
พิจารณา

๑๗๐-๙/๒๕๖๑ ๑ ๕ ๒ ๘ ๖ ๕ - - - ๒๗

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ ๑ ๕ ๑ ๓ ๑๐ ๑ - - ๑ ๒๒

๑๗๒-๑๑/๒๕๖๑ - ๑ ๒ ๓ ๑๐ ๒ - - - ๑๘

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ ๑ ๒ ๑ ๓ ๗ ๑ - - ๑ ๑๖

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ ๒ ๓ - ๒ ๘ ๑ - - - ๑๖

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๗ - - - ๑ ๑๓

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ ๑ ๖ - ๓ ๑๘ - - - ๒ ๓๐

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ - ๓ ๑ ๑ ๗ - - - ๑ ๑๓

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ - ๓ ๒ - ๖ - - - ๒ ๑๓

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ ๑ ๔ ๑ ๒ ๑๑ - - - ๒ ๒๑

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ - ๖ ๑ ๓ ๑๑ ๒ - - ๒ ๒๕

รวม ๙ ๓๙ ๑๒ ๒๙ ๑๐๑ ๑๒ ๐ ๐ ๑๒ ๒๑๔

ครั้งที่
กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ (๑๕ คน)

กรรมการ
โดยตำาแหน่ง             

(๒ คน)

กรรมการ
จากผู้บริหาร            

(๖ คน)

กรรมการจาก
คณาจารย์ประจำา            

(๖ คน)

รวม 
(๒๙ คน)

คิดเป็น              
ร้อยละ

๑๗๐-๙/๒๕๖๑ ๑๒ ๒ ๕ ๕ ๒๔ ๘๓

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ ๑๐ ๒ ๖ ๖ ๒๔ ๘๓

๑๗๒-๑๑/๒๕๖๑ ๙ ๒ ๖ ๕ ๒๒ ๗๖

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ ๙ ๑ ๖ ๕ ๒๑ ๗๒

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ ๘ ๒ ๕ ๕ ๒๐ ๖๙

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ ๗ ๒ ๔ ๕ ๑๘ ๖๒

จำานวนระเบียบวาระการประชุม

จำานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การถึงอสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน

องคมนตรีและรัฐบรุุษ กอ่นการเริม่ประชมุสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ ๑๗๖-๔/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ณ สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 สภามหาวิทยาลัย เรียนเชิญ คุณสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗๗-๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ครั้งที่
กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ (๑๕ คน)

กรรมการ
โดยตำาแหน่ง             

(๒ คน)

กรรมการ
จากผู้บริหาร            

(๖ คน)

กรรมการจาก
คณาจารย์ประจำา            

(๖ คน)

รวม 
(๒๙ คน)

คิดเป็น              
ร้อยละ

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ ๘ ๒ ๕ ๖ ๒๑ ๗๒

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ ๘ ๒ ๖ ๕ ๒๑ ๗๒

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ ๘ ๑ ๓ ๖ ๑๘ ๖๒

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ ๗ ๒ ๖ ๖ ๒๑ ๗๒

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ ๗ ๒ ๕ ๖ ๒๐ ๖๙

เฉลี่ยจำานวน 
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

๘ ๒ ๕ ๕ ๒๑ ๗๒
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 สภามหาวิทยาลัย เรียนเชิญ ดร.วนัส  แต้ไพสิฐพงษ์  (ประธานคณะกรรมการบริหารเครือเบทาโกร) พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รว่มกบักรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ  และเยีย่มชมกิจการมหาวทิยาลยั วทิยาเขตตรงั ในคราวประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตตรัง อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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     ประมวลผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

  ตามอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

 (๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น 

การปฏิบัติ ทำาการสอน ทำาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนาด้านการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑  
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างองค์กรงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๓) พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๔) พิจารณากำาหนดนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ควรดำาเนินการ เพื่อนำาเสนอวาระเชิงนโยบาย จำานวน ๓ เรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
     ๑. หลักสูตรของ KOSEN (หลักสูตรอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่น)  
     ๒. การแพทย์แผนไทย 
     ๓. แผนยุทธศาสตร์ ด้านนวัตกรรม

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๕) พิจารณากำาหนดนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ควรดำาเนินการ เพื่อนำาเสนอวาระเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำานวน ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
     ๑. นโยบายปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน  
     ๒. นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดรายได้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๖) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะนโยบายการผลิตและนำากัญชามาใช้ในการศึกษาและวิจัยเพื่อใช้ประโยชน ์
ในทางการแพทย์แผนไทย 

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๗) พิจารณานโยบายการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ 

 ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ  ไปก็ได้ โดยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จำานวน ๖ เรื่อง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๖ เรื่อง ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๖ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
การรับการจ่ายเงินและค่าตอบแทนกรรมการ การสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถ
ด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑
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(๓) กำากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๒) พิจารณารายงานผลการดำาเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๖ เรื่อง

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑  
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญา 
มหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไปสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหลักสูตร
ที่ผลิตบัณฑิตตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๖ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำาหนดภาระงานของผู้ดำารงตำาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำาหนดระดับตำาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๔) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

ทุกรอบการประชุม ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๗๐-๙/๒๕๖๑ 
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๒) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบ
วาระ

๓) รายงานผลการแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

๔) รายงานผลการดำาเนินโครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย-จีน เดินหน้าพัฒนาและ
อนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก กับเครือข่าย ๕ มหาวิทยาลัย

๕) รายงานการเข้าร่วมรายการ Live สด ผ่านทางเฟชบุ๊ค Suthichai Yoon ของคุณสุทธิชัย หยุ่น ร่วมกับศูนย์
เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิตจำากัด และภาคีคนรักเมืองสงขลา 

๖) รายงานการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัทซีพีออลล์ จำากัด (มหาชน) กับสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน
อุดมศึกษา

๗) รายงานผลการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดนิทรรศการ งานสถาปนิก’ ๖๒ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๘)  รายงานการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สกว. เพื่อวิจัยยกระดับ OTOP

๙) รายงานความคืบหน้าการดำาเนินการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วิทยาเขตตรัง

๑๐) รายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya)

๑๑) รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๒) รายงานความคืบหน้าการดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  
ด้านถนนชลาทัศน์

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๑๓) รายงานความคืบหน้าการดำาเนินการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วิทยาเขตตรัง

๑๔) รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ   

๑๕) รายงานผู้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารระดับนานาชาติ Nature 

๑๖) รายงานการรับ-จ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๗) รายงานผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๘) รายงานการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จาก “RMUTSV” 
เปลี่ยนเป็น “RUTS”

๑๗๒-๑๑/๒๕๑๒๗ 
ธ.ค. ๒๕๖๑

๑๙) รายงานความคืบหน้าการดำาเนินการขอใช้พื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วิทยาเขตตรัง

๒๐) รายงานผลการจัดทำาประชามติการออกแบบตัวอักษรอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
“RUTS”

๑๗๓-๑/๒๕๖๒๒๕ 
ม.ค. ๒๕๖๒

๒๑) รายงานผลการร่วมจัดประชุมเสวนา “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ”  
โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมัชชา ๕ อธิการบดีในจังหวัดสงขลา  

๒๒) รายงานการจัดพิธีส่งมอบเรือ จำานวน ๓ ลำา เพื่อสนับสนุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
จากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

๒๓) รายงานผลการดำาเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” 

๒๔) รายงานการส่งผลงานประกวด “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี ๑๓” ในรูปแบบวีดีโอ VLOG ในหัวข้อ 
VLOG THAILAND : เปิดเมืองไทยให้โลกรู้



24
ANNUAL REPORT 2019

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๒๕) รายงานผลการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๒

๒๖) รายงานผลการจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดตรัง “งานสิเกาเล่าเรื่อง”   

๒๗) รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำาเนินโครงการเตรียมความพร้อม
การรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๒   

๒๘) รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำาลอง ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(U-Bridge Open ๒๐๑๘) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี    

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๙) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

๓๐) รายงานผลการดำาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

๓๑) รายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และ 
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๓๒) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓๓) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำารงตำาแหน่งคณบดี  
ผู้อำานวยการวิทยาลัย ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานักแทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำานวน ๒ ราย 

๓๔) รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำาและข้าราชการ เขตเลือกตั้ง
นครศรีธรรมราชทุ่งสง เพื่อแทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำานวน ๑ ราย

๓๕) รายงานมหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จำานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

๓๖) รายงานผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์

๓๗) รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมงานฟาร์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เพื่อจัดซื้ออาหาร วัสดุ และเคมีภัณฑ์ สำาหรับเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓๘) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๓๙) รายงานผลการดำาเนินงานความร่วมมือเรื่องระบบราง (MOU) ระหว่าง Kunming Railway Vocational 
and Technical College, People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน  
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔๐) รายงานผลการดำาเนินงานความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Chongqing University of Post and 
Telecommunications สาธารณรัฐประชาชนจีน  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔๑) รายงานความคืบหน้าในการดำาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

๔๒) รายงานผลการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำาปี ๒๕๖๒

๔๓) รายงานผลคดีปกครองหมายเลขดำาที่ ๑๒/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ 

๔๔) รายงานผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (รอบ ๖ เดือน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

๔๕) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

๔๖) รายงานสรุปสาระสำาคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
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๔๗) รายงานผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามเอกสาร  
“รายงานประจำาปี  ๒๕๖๑”               

๔๘) รายงานผลแนวทางการดำาเนินการผลิตและนำากัญชามาใช้ในการศึกษาวิจัยและเพื่อใช้ประโยชน์ในทาง 
การแพทย์แผนไทย

๔๙) รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๒

๕๐) รายงานผลการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” 
ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” 

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๕๑) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๕๒) รายงานการดำาเนินโครงการ “ตำาบลปลอดภัย” 

๕๓) รายงานความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อำาเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

๕๔) รายงานการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๕) รายงานผลการเข้าร่วมประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์นำ้า ในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ ๓๑

๕๖) รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจำาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒

๕๗) รายงานผลคดีปกครองหมายเลขดำาที่ บ.๗๓/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ บ.๔๔/๒๕๖๒

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๕๘) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๕๙) รายงานผลการหารือความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน) ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม  
(Social Enterprise)

๖๐) รายงานผลการหารือความร่วมมือกับ คุณสวัสดิ์  สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง การดำาเนินการจัดตั้ง “อุทยานการเรียนรู้เกษตรศาสตร์”

๖๑) รายงานผลการดำาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

๖๒) รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

๖๓) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐  
(วาระลับ)

๖๔) รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายงานผลการสำารวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๖๕) รายงานผลคดีปกครองหมายเลขดำาที่ บ.๗๒/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๙/๒๕๖๒
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 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด โดยพิจารณาให้

ความเหน็ชอบเอกสารแนวคดิหลกั จำานวน ๓ หลกัสตูร ให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรใหม่ จำานวน ๑ หลกัสตูร เปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

หลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน ๓๑ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร จำานวน ๑๑ หลักสูตร ปิดหลักสูตร จำานวน ๓ หลักสูตร  

และอื่น ๆ  จำานวน ๑๗ หลักสูตร ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จำานวน ๓ หลักสูตร

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) วิทยาลัยรัตภูมิ

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จำานวน  ๑  หลักสูตร

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑  
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๑) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน ๓๑ หลักสูตร

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเกษตรศาสตร์

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน ๓๑ หลักสูตร

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยี
การจัดการ

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะบริหารธุรกิจ

๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๒๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
หลักศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๒๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๓๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๓๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จำานวน  ๑๑ หลักสูตร

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จำานวน  ๑๑ หลักสูตร

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
ทางการค้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะบริหารธุรกิจ

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและ
บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร จำานวน ๓ หลักสูตร

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่องอื่น ๆ จำานวน ๑๗  หลักสูตร

๑๗๐-๙/๒๕๖๑ 
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายวิชาบังคับก่อน รายวิชา ๐๔-๔๑๗-๓๐๔ การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเกษตรศาสตร์

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเกษตรศาสตร์

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ จำานวน ๑๗  หลักสูตร

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะบริหารธุรกิจ

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยรัตภูมิ 

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยรัตภูมิ 

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) จำานวน ๒ รายวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ประจำา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะบริหารธุรกิจ

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกการขอใช้หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการขอใช้หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อความในมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๖.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ข้อ ๒.๒.๑  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการขอใช้หลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๑๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำานัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย 

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาอนุมัติการยุบเลิกสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๓) พิจารณาอนุมัติการควบรวมสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาศึกษาทั่วไป 
เป็นสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๖๔-๓/๒๕๖๑ 
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑

๓) พิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ของส่วนงานภายในระดับคณะ

๔) พิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ของส่วนงานภายในระดับกอง
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(๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร โดยพิจารณาอนุมัติให้

ปรญิญา ระดบัปรญิญาตรี ทัง้หมด ๓,๗๗๔ คน และระดบับณัฑิตศึกษา ทัง้หมด ๑๔ คน และพจิารณาบคุคลผู้สมควรได้รบัปรญิญากติตมิศกัดิ์   

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๗ ราย ดังต่อไปนี้  

(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๑) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๓๙๔ คน 

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๒) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จำานวน ๑ คน

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๓) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จำานวน ๔ คน

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๔) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๒,๒๐๔ คน

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๕) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จำานวน ๒ คน

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

๖) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ประจำาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๑,๑๔๕ คน และ ผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำาปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จำานวน ๓๑ คน และผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จำานวน ๗ คน

๗) พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๗ ราย ได้แก ่
 ๑. Professor Dr.Ding Wei  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ  กาญจนบุรางกูร  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์นำ้า) 
  ๓. นายวิทิต  ภูธนทรัพย์  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า) 
  ๔. นายสุเทพ  ตีระพิพัฒนกุล  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) 
   ๕. นายโกศล  หนูกลิ่น  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง) 
  ๖. นายวิทยา  ทองขาว  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัญฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  ๗. นายสันติ  ชินชฎาธาร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๘) พิจารณาถอนรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๑ ราย เนื่องจากได้แจ้งขอ
สละสิทธิ์ในการรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำานวน 
๓ ราย ได้แก่ 
     ๑. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  ด้านเศรษฐศาสตร์ 
     ๒. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๓. ศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(๙) แต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ำานวยการสถาบนั ผูอ้ำานวยการสำานกั ผูอ้ำานวยการวทิยาลยั หรอืหวัหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการ

สภาวิชาการ โดยพิจารณา แต่งตั้งผู้บริหารระดับคณะ จำานวน ๑๑ ราย ได้แก่ คณบดี จำานวน ๗ ราย  ผู้อำานวยการวิทยาลัย จำานวน ๒ ราย 

ผู้อำานวยการสำานัก จำานวน ๑ ราย ผู้อำานวยการสถาบัน จำานวน ๑ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังต่อไปนี้  

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ  
ราย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ  
ราย นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ ด้านการศึกษา

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๔) พิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ราย นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์  ด้านการศึกษา

๕) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ราย ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๓) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ราย นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๔) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ราย นางนุชลี ทิพย์มณฑา  
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๕) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๖) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๗) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ราย รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๘) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๙) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
(ราย นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๑๐) พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม  อินทฤทธิ์  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 
ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๑๑) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
(ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๑๒) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ  (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๑๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 (๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 (๑๑) พิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ จำานวน ๔ ราย และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๔๗ ราย พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำาลังประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ และพิจารณากำาหนดตำาแหน่งและจำานวนตำาแหน่งที่จะได้รับเงินประจำาตำาแหน่งประเภทผู้บริหาร เป็นต้น

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑  
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๑) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำาเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๒) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
เพื่อดำาเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง และการจัดการศึกษา จำานวน ๑๓ รายการ  

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๓) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ จำานวน ๒๕ รายการ

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

๔) อนุมัติเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจำาเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๗) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงรายการทางการเงิน ตามหนังสือของ
สำานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
    ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๑ ราย  ได้แก่   
    ๑. นายจารุวัฒน์  เจริญจิต  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๒ ราย  ได้แก่   
    ๑. นางอาริษา  โสภาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดวิทยาลัยรัตภูม ิ
    ๒. นางสาวอภิญญา วณิชพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่กำาหนดใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง การกำาหนดชื่อสาขาวิชาสำาหรับการเสนอขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา 
ที่เคยกำาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑  
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๓) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
    ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๑ ราย ได้แก่   
    ๑. นายสุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๕ ราย  ได้แก่   
    ๑. นางสาวอุมาพร ขิมมากทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ์
    ๒. นายอรุณ  ลูกจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๓. นายอาทิตย์  สุจเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ 
    ๔. นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
    ๕. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗๓-๑/๒๕๖๒ 
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๕) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๒ ราย ได้แก ่
    ๑. นางสาวสิริรัตน์  พึ่งชมภู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ๒. นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (วาระลับ)

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๗) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๔ ราย ได้แก่ 
    ๑. นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ๒. นายสุชาต จันทรมณีย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๓. นางสุวภัทร อำาพันสุขโข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
    ๔. นางรัตติยา สารดิษฐ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กระทำาผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ จำานวน ๑ ราย (วาระลับ)

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๙) พิจารณากำาหนดตำาแหน่งและจำานวนตำาแหน่งที่จะได้รับเงินประจำาตำาแหน่งประเภทผู้บริหาร

๑๐) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๑๔ ราย ได้แก ่
    ๑. นางสาวดรุณี  ชายทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ๒. นายอาคม  ลักษณะสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 
    ๓. นายชลัท ทิพากรเกียรติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๔. นายณัฐพงศ์ แก้วบุญมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
    ๕. นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
    ๖. นางโสภิดา จรเด่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๗. นายชลัช สัตยารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๘. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    ๙. นางสาววิภาวี  แสงสร้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยากรสืบพันธุ์สัตว์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
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    ๑๐. นายวิมล  บุญรอด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สังกัดคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
    ๑๑. นายพรชัย  เพชรสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๑๒. นางสาวอารีนา อีสามะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    ๑๓. นางสาวอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
    ๑๔. นายจำาเลือง  เหตุทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง อนุสาขาวิชาออกแบบจัดสวน 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

๑๑) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะราย) ราย นางสาวอาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

๑๒) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิด
วินัยร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ จำานวน ๓ ราย (วาระลับ)

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๑๓) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิด
วินัยร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ จำานวน ๓ ราย (เพิ่มเติม)  
(วาระลับ)

๑๗๘-๖/๒๕๖๒ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

๑๔) พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๑๐ ราย ได้แก ่
    ๑. นางสาวกุลธีรา ทองใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
    ๒. นางสุพินดา  โจนส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ     
    ๓. นางกฤตพร  แซ่แง่ สายจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    ๔. นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    ๕. นางดลฤดี พิชัยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
    ๖. นางสาวนุชนาฎ นิลออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
    ๗. นางสาวศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
คณะศิลปศาสตร์ 
   ๘. นางสาวสินีนาฎ เข็มบุบผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์
   ๙. นางกรรณิกา  บัวทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   ๑๐. นางสาวณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๖) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยร้ายแรง  
ฐานกระทำาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จำานวน ๑ ราย (วาระลับ)

๑๗) พิจารณาทบทวนมติรายงานผลการดำาเนินการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถูกกล่าวหาว่า
กระทำาผิดวินัยร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ เป็นการเฉพาะราย 
จำานวน ๑ ราย (วาระลับ)

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๘) พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำาลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๙) พิจารณาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกำาหนดเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

๒๐) พิจารณารายงานผลการสอบสวน กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิด 
วินัยร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   
จำานวน ๖ ราย (วาระลับ)

๒๑) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ขออุทธรณ์ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน สำาหรับรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๒ 
จำานวน ๑ ราย (วาระลับ) 

๑๘๐-๘/๒๕๖๒ 
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๒๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่กำาหนดใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง การกำาหนดชื่อสาขาวิชาสำาหรับการเสนอขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา 
ที่เคยกำาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๑ ราย  ได้แก่  นางนวรัตน์  ผิวนวล   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี

๒๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
    ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๒ ราย  ได้แก่   
    ๑. นางวัฒนา ณ นคร  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์   
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
    ๒. นางชมพูนุช โสมาลีย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๙ ราย ได้แก่   
    ๑. นางสาวงามเพชร อัมพรวัฒนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    ๒. นายสิริศักดิ์  ชีช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ์
    ๓. นายธนินทร์  สังขดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดวิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
    ๔. นายปริญญา สุนทรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
    ๕. นายนราธร  สังข์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๖. นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๗. นายสุวิพล มหศักดิสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
    ๘. นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    ๙. นางสาววาสนา  บุญส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร  
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๒๕) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน (วาระลับ)
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 (๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑ 
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำาแหน่งที่ว่างลง
ก่อนครบวาระ

๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบ
วาระ

๑๗๒-๑๑/๒๕๑ 
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  

๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

๗) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๘) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

๙) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

๑๐) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๑๔) พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

๑๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อน
ครบวาระ

๑๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบ
วาระ

๑๗๕-๓/๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๑๗) พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

๑๘) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

๑๙) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๒๐) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำาแหน่งที่ว่างลง

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๒๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อนครบ
วาระ

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๒๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก ประจำาปีการ
ศึกษา ๒๕๖๑

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๒๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๒๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำาแหน่งที่ว่างลงก่อน
ครบวาระ
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(๑๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดี

ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

 (๑๔) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเทียบโอน ภาคสมทบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จำานวน ๑๐ ราย

๑๗๔-๒/๒๕๖๒ 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาความเหมาะสมในการให้บุคคลภายนอก จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  
เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อหารือ เสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน ์
ต่อมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๗๐-๙/๒๕๖๑  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง National University Corporation 
Kochi University ประเทศญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๗๑-๑๐/๒๕๖๑  
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง University Sains Malaysia  
ประเทศมาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๗๖-๔/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Kunming Railway Vocational and 
Technical College, People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Dalian Maritime University, People’s 
Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๗๗-๕/๒๕๖๒ 
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

๕) พิจารณาสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมกับ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๗๙-๗/๒๕๖๒ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๖) พิจารณาสนับสนุนความร่วมมือในการจัดทำาโครงการพัฒนาชุมชนของเครือเบทาโกร (Social Enterprise) 
ร่วมกับ นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือเบทาโกร
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    กิจกรรมต่าง ๆ 

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑  

        สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค์ ในพธิพีระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  

ณ หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จฯ
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เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ ๑๗๗-๕/๒๕๖๒ วันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย วิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗๙-๗/๒๕๖๒  

วันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตตรัง อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย

 ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อม 

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๒ The 12th International  

Conference on the Environment Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12) ระหวา่งวันที ่๔ – ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช จังหวัดชลบุรี 

 ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อม 

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษาช่างกลเรอื รว่มรบัมอบเรอื จำานวน ๓ ลำา เพือ่ใชใ้นการศกึษาแกน่กัศกึษา มทร.ศรีวชิยั จากบรษิทั เชฟรอน  

สำารวจและผลิตประเทศไทย จำากัด เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย อาทิเช่น โครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ Creative Market ภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative Innovation 

Hub เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (UCCN LHB) ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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 ศ.กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ๒๕๖๒ (RUTS Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เซนทรัลเฟสติวัล อำาเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา

 ศ.กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี และ 

ผูบ้รหิาร ร่วมงานเลีย้งแสดงความยนิดบีณัฑติกติติมศกัดิ ์ประจำาปกีารศกึษา ๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ท ีอาร ์รอ็คฮลิล ์ 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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เป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

มอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

ต่าง ๆ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการ ตามที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง อาทิเช่น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑  

สภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ศ.ดร.อุทัยรัตน์ 

ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชทาน 

โล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  

สภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส รศ.ไพบูลย์   

ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัล 

Professional Development Award 2019 จากสมาคมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)



43
ANNUAL REPORT 2019

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

 สภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึก และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาการเพาะเล้ียงสตัว์นำา้  สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 

 สภามหาวทิยาลยั มอบเกยีรตบิตัรใหก้บันางสาวมารสิา ณรงค์รตัน ์นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์ในโอกาสทีไ่ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ  

โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ เรื่อง การปรับปรุงค่าสัดส่วนการทำางานสำาหรับกระบวนการผลิต O-Ring SH  

โดยมี อ.จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือบริษัท ไทยเอ็น โอเค จำากัด 

 สภามหาวทิยาลยั มอบเกยีรตบิตัรใหก้บันกัศกึษาสาขาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ รางวัลถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการแขง่ขนั 

โครงสร้างสะพานเหล็กจำาลอง ประเภท Classic ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (U-Bridge Open 2018) ชิงถ้วยพระราชทาน  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



44
ANNUAL REPORT 2019

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL

 สภามหาวิทยาลัย  มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก พร้อมกล่าวชื่นชมและยกย่อง นางสาวอภิญญา อาจทอง นางสาวกาญจนา จำาปา 

นางสาวอาทติยา ฤทธพิงษ ์นางสาวสธุาสนิ ีอาภรณศ์ร ีนางสาวปญิาภรณ ์หอยบาง นกัศกึษาวทิยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ทีพ่บเจอ 

เงินสดจำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 สภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับ นายคมเดช บัวลอย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประกวดปลากัดสวยงาม
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   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ

ระดับสถาบัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการ 

ดำาเนินการตามตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน จำานวน ๕ มาตรฐาน รวม ๑๙ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จำานวน ๗ ตัวบ่งชี้ 

 มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม จำานวน ๔ ตัวบ่งชี้

 มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ จำานวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

 มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จำานวน ๒ ตัวบ่งชี้ และ

 มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ จำานวน ๔ ตัวบ่งชี้ 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ พิจารณาจาก ๕ มาตรฐาน ๑๙ ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

 เมือ่พิจารณาผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศกึษา ๒๕๖๑ พจิารณาจาก ๕ มาตรฐาน ๑๓ ตัวบง่ชี ้ของสำานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังต่อไปนี้  

มาตรฐาน
ผลการประเมิน

ปี ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ๓.๕๒ ระดับดี

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๓.๓๔ ระดับพอใช้

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ ๕.๐๐ ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ๒.๕๐ ระดับต้องปรับปรุง

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ ๓.๙๘ ระดับดี

เฉลี่ย ๕ มาตรฐาน ๓.๖๓ ระดับดี

มาตรฐาน
ผลการประเมิน

ปี ๒๕๖๐ ระดับคุณภาพ ปี ๒๕๖๑ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ๓.๖๑ ระดับดี ๓.๗๖ ระดับดี

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๔.๕๑ ระดับดีมาก ๔.๕๐ ระดับดี

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ ๕.๐๐ ระดับดีมาก ๕.๐๐ ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ เป็นไทย ๕.๐๐ ระดับดีมาก ๕.๐๐ ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ ๔.๕๐ ระดับดี ๔.๗๖ ระดับดีมาก

เฉลี่ย ๕ มาตรฐาน ๔.๒๑ ระดับดี ๔.๓๕ ระดับดี

  ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
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 การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ดำาเนินการ

โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม ซึ่งค่าเกณฑ์วัดบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กำาหนดเป็นระดับดังนี้

 ซึง่เกณฑค์ะแนนทีผ่า่นการประเมนิ คอื ๓.๕๑ ขึน้ไป และจากการประเมนิตนเองตามหนา้ทีแ่ละบทบาทของสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ สรุปผลตามตารางดังต่อไปนี้

    ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับ ค่าคะแนน ผลการประเมิน

ระดับที่ ๕ คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำาเนินงาน ระดับ ดีมาก

ระดับที่ ๔ คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดำาเนินงาน ระดับ ดี

ระดับที่ ๓ คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำาเนินงาน ระดับ พอใช้

ระดับที่ ๒ คะแนน ๑.๕๑ – ๒๕๐ การดำาเนินงาน ต้องปรับปรุง

ระดับที่ ๑ คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ การดำาเนินงาน ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

ลำาดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนน

เฉลี่ย

การแปลผล

๑ สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำาหนดใน 

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

๔.๖๔ ดีมาก

๒ สภามหาวิทยาลัยกำาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน รวมทั้ง

กำากับติดตามการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี

๔.๕๐ ดี

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.๗๓ ดีมาก

๔ สภามหาวิทยาลัยกำากับติดตามการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๖๔ ดีมาก

๕ สภามหาวิทยาลัยมีการกำาหนดแนวทางและการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และ 

ผู้บริหารสูงสุด

๔.๖๔ ดีมาก

๖ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  อย่างสมำ่าเสมอ และให้ข้อคิดที่เป็น

ประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

๔.๖๔ ดีมาก

๗ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและนำาผลเสนอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา 

๔.๖๔ ดีมาก

๘ หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

๔.๖๘ ดีมาก

๙ สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance) เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR)

๔.๕๕ ดีมาก

๑๐ สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง

๔.๖๘ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๖๓ ดีมาก
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 และจากการประเมนิตนเองตามหนา้ทีแ่ละบทบาทของสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  ประจำาปกีารศึกษา  ๒๕๖๐  สรปุ

ผลแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้

 ๑. สภามหาวทิยาลยั ดำาเนนิการจดัทำาพนัธกจิครบถว้นตามภาระหนา้ทีท่ีก่ำาหนดในพระราชบญัญตัขิองมหาวทิยาลัย โดยพจิารณาจาก

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนอย่างน้อย ๘๐%  

ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

 ๒. สภามหาวิทยาลัย กำาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน รวมทั้งกำากับติดตามการดำาเนินงานเป็นประจำา

ทกุป ีโดยมกีารพิจารณาจากแผนกลยทุธข์องมหาวิทยาลยั ตัง้แตก่ารวเิคราะหส์ถานการณ ์การจดัทำาวสัิยทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์นโยบาย 

เป้าหมายหลักเกณฑ์ครบถ้วน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ของชาติที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ัน ยังเช่ือมโยงกับแผน

ปฏิบัติการประจำาปี มีการกำาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ทั้งจากแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำาปี การกำาหนดบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผน  มีการกำากับติดตามผลการดำาเนินงาน และมีการติดตามผลการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐

 ๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กำาหนดไว้ และได้ดำาเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบตามที่

สำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาได้กำาหนดใหม้หาวทิยาลยัปฏบิตัแิละกฎระเบียบของหนว่ยงานอืน่ ๆ  เชน่กระทรวงศกึษาธกิาร สำานกังาน

พัฒนาข้าราชการ ฯลฯ ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓

 ๔. สภามหาวทิยาลยั มกีารกำากับตดิตามการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยพจิารณาจาก มคีณะอนกุรรมการ 

ทีไ่ด้รับมอบหมายจากสภามหาวทิยาลยัในการดำาเนนิงานด้านต่าง ๆ  เช่น งานวชิาการ  งานการเงิน งานกฎหมาย ฯลฯ ทำาหน้าทีก่ล่ันกรองเรือ่ง

และกำากบัตดิตามผล เสนอสภามหาวทิยาลัยเพือ่พจิารณา มกีารติดตามผลการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัอย่างสมำา่เสมอเพือ่ให้มหาวทิยาลยั

นำาไปปรับปรงุแก้ไขเพือ่ให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มกีารตดิตามกำากบัดแูลให้มีการหาสาเหตุของการเปลีย่นแปลงหรอืมอีปุสรรคในการ

ดำาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติแก้ไข เพื่อมอบมหาวิทยาลัยนำาไปพัฒนา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม 

ในการแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๔.๖๔

 ๕. สภามหาวิทยาลัยมีการกำาหนดวิธีการหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือจากสภามหาวิทยาลัยท่ีเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลอธิการบดี และผู้บริหาร เช่น คณบดี โดยสภามหาวิทยาลัยเป็น

ผู้มอบหมายหรือกำาหนดวิธีการในการประเมินผู้บริหารระดับสูง มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยดำาเนินการเป็นไปตาม

ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด  ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

 ๖. คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ทำาหน้าทีอ่นกุรรมการชดุต่าง ๆ  ได้ทำาหน้าทีป่ระธาน/คณะกรรมการอย่างเตม็ที่  

เข้าประชมุอย่างสมำา่เสมอ การศกึษาข้อมลูมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่มหาวทิยาลัย  มกีารพจิารณา

ระเบยีบวาระต่าง ๆ  ของการประชมุ โดยเฉพาะในระเบยีบวาระเพือ่พจิารณาและมกีารกำากบัตดิตามงานทีย่งัไม่บรรลเุป้าหมายหรอืมปัีญหา

อปุสรรค และรายงานต่อทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา ผลการประเมนิมกีารดำาเนนิงานในระดบัดมีาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั ๔.๖๔

 ๗. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยประเมินตนเองในหน้าที่

หลักในการปฏิบัติในฐานะที่มีบทบาท การเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรนำาผลการปฏิบัติงาน และปัญหาของการดำาเนินงานแจ้ง

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและอภิปรายร่วมกันโดยกำาหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข มีการส่งเสริมความรู้

ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น รวมทั้งการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน  รวมทั้งการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้เข้าใจแนวทางพัฒนา  

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน 

มีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

 ๘. หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเอกสารเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบระเบียบวาระ 

เนือ้หาของการประชมุลว่งหนา้กอ่น ๗ วนั เพือ่กรรมการจะได้มเีวลาศึกษาเอกสาร  สามารถจงูใจใหค้ณะกรรมการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 

๘๐% ของการประชุม มีเอกสารในการประชุมอย่างสมบูรณ์ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีแผนการประชุมชัดเจน 

เป็นระบบ  และมีการติดตามผลการดำาเนินงานของหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย มีการรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ทันเวลาและนำารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง ผลการประเมินมีการดำาเนินงาน

ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๘
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 ๙. สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมธรรมาภิบาล ๑๐ 

ประการ รวมทั้งมีการพัฒนาผู้รับผิดชอบหน่วยงานทำาหน้าที่ดูแล กำากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิด 

ความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติอย่างถูกต้อง สร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงาน และ

มีการตรวจสอบการมอบหมายงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปี

โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านความสำาเร็จของแผน  และการบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิตหรือเป้าหมายด้านความรับผิดชอบ 

ตอ่สงัคม ทัง้ด้านการจดัการเรยีนการสอน งานวจิยั การบรกิารวชิาการแกสั่งคมโดยพจิารณาผลลพัธห์รอืผลกระทบอยา่งมีประสิทธภิาพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕

 ๑๐. สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีรวมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบงานสภา

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำาแบบรายงานประจำาปี (SAR) ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทำาสรุปผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา และมีการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และนำาผลจากข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงการดำาเนินการของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตามหลัก PDCA ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ ๔.๖๘
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สรุปผลการประเมิน : หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

สำานัก  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อทำาหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการชุดที่ ๑  ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง   

 คณะกรรมการชุดที่ ๒  ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 คณะกรรมการชุดที่ ๓  ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา

   โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำาเนินการประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำานัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  ตามแนวทางดังต่อไปนี้

 ๑.  ศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับแผนการปฏิบัติงานที่ได้เคยเสนอต่อ 

มหาวิทยาลัย 

 ๒.  ศึกษาจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   

 ๓.  สำารวจความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของบคุลากรและนักศกึษาในหนว่ยงานทีป่ระเมนิและบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน

ที่ประเมิน

 ๔.  เยี่ยมชมหน่วยงานที่รับการประเมิน เพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมิน 

 ๕.  รับฟังการนำาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้รับการประเมิน

 ๖.  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม

             กำาหนดระดับผลการประเมิน 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 ไดด้ำาเนนิการเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และไดร้ายงานตอ่นายกสภามหาวทิยาลยัฯ เพือ่พจิารณาแลว้นัน้ โดย

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน  สำานัก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

    ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ระดับคณะ สถาบัน สำานัก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ลำาดับ

ที่

ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ตำาแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ ผศ.ดร.อภิรักษ์   สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๘๒ ดีมาก

๒ นายปรีดา  เกิดสุข              ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๗๘ ดีมาก

๓ ผศ.ดร.ประเสริฐ   ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทายาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ๔.๗๔ ดีมาก

๔ นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔.๗๒ ดีมาก

๕ ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๗๑ ดีมาก

๖ นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๖๑ ดีมาก

๗ นายพลากร  พันธุ์มณี สำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ๔.๕๐ ดี

๘ นายสุชาติ  อินกลำ่า ผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ๔.๐๙ ดี
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สรุปผลการประเมิน :  หน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สรุปผลการประเมิน :  หน่วยงานการเรียนการสอน  พื้นที่จังหวัดสงขลา

ลำาดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ตำาแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๔๐ ดี

๒ นางสุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ๔.๓๐ ดี

๓ ผศ.ดร.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ

๔.๓๐ ดี

๔ รศ.ดร.สุนีย์รัตน์   ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๔.๒๐ ดี

๕ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๔.๑๐ ดี

๖ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ๓.๘๐ ดี

ลำาดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ตำาแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ รศ.จรูญ   เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๗๔ ดีมาก

๒ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

๔.๗๐ ดีมาก

๓ ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ๔.๖๖ ดีมาก

๔ น.ส.ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำานง   คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๔.๖๕ ดีมาก

๕ ดร.นุชลี   ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๔.๖๔ ดีมาก

๖ ผศ.ยุพาภรณ์   อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๔.๖๒ ดีมาก
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 สำานกังานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย  ไดด้ำาเนนิการสำารวจความพงึพอใจ ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

นำาผลการสำารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 โดยสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้วยการแจกแบบสำารวจ

ความพึงพอใจ ๒๔ ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมาทั้งหมด จำานวน ๒๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 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

 นำาเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินในรูปแบบตาราง  ดังนี้

๑. ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

     ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

   ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x )
S.D

ระดับความ 
พึงพอใจ

๑.๑  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ๔.๓๕ ๐.๔๙ มาก

๑.๒  ความพึงพอใจต่อการอำานวยความสะดวกในการเดินทาง 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  ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๖  ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๗  ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น เอกสารการจ่าย 

ค่าเบี้ยประชุม 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๘  ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด

๑.๙  ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด

๒.  ด้านการทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และการประชุม

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x )
S.D

ระดับความ 
พึงพอใจ

๒.๑ ความเหมาะสมของจำานวนการจัดประชุมที่กำาหนดเดือนละครั้ง ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๒.๒ ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม เพียงพอ 

ต่อการศึกษาเอกสาร

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก
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ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 ๑) สิ่งที่ควรมีการปรับปรุง ที่เกี่ยวกับการบริการ คือ

๑.๑ วาระทีน่ำาเสนอเข้าทีป่ระชมุแลว้สภามหาวทิยาลยัฯ มมีตใิหน้ำาไปปรับปรุงและนำาเสนอสภามหาวิทยาลยัใหม่ ก็ควรจะตอ้งมกีารนำาเสนอ

เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป ไม่ควรเว้นช่วงไว้นานเกินไป    

 ๒) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๒.๑ ควรมีวาระนโยบายเดือนเว้นเดือนเป็นประจำา  

๓. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

 สรปุ ความพงึพอใจของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  ท่ีมตีอ่การดำาเนนิงานของฝา่ยเลขานกุารและสำานกังาน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๗ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x )
S.D

ระดับความ 
พึงพอใจ

๓.๑  การติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๕๐ ๐.๖๑ มาก

๓.๒  จัดทำา website  ของสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐๖๙ มาก

๓.๓  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๒๐ ๐.๔๔ มาก

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x )
S.D

ระดับความ 
พึงพอใจ

๔.๑  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี ๔.๗๐ ๐.๔๗ 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

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 

( x )
S.D

ระดับความ 
พึงพอใจ

๒.๓ ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก

๒.๔ ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ๔.๔๕ ๐.๖๐ มาก

๒.๕ ความเหมาะสมของจำานวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๖ การจัดเตรียมข้อมูลเพียงพอและชัดเจน สำาหรับประกอบการตัดสินใจในวาระต่าง 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 ความถูกต้องในการจัดทำารายงานการประชุม และการจัดส่งรายงานการประชุมให้

กรรมการรับรองภายหลังการประชุม

๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๕๖ มาก
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ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

จัดทำาโดย

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางดรุณี  ลีนิน  ผู้อำานวยการสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ ๑ ถนนราชดำาเนินนอก ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๕  โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๖

http://council.rmutsv.ac.th

คณะผู้จัดทำา







รายงานประจำป ๒๕๖๒
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท  ๐-๗๔๓๑-๗๑๕๕  โทรสาร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๕๖

http://council.rmutsv.ac.th
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