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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

บทสรุปผู้บริหาร

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ทำาเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

องค์ประกอบ และอำานาจหน้าที่ของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
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๒๘
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๖๒
๖๕

สารบัญ (ต่อ)

ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประมวลผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ตามอำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ 
สถาบัน สำานัก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการดำาเนินงาน
ของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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       จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่กำาลังเกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 

ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ทั้งทางด้านเทคโนโลยี 

ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมความเป็นอยู่ ทำาให้มหาวิทยาลัย 

ต้องเผชิญกับความท้าทาย  และต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตั้งรับกับโลกฐาน 

วิถีชีวิตใหม่  (New Normal)  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้ตระหนักถึง

การเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้  จึงได้ให้แนวคิด  ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย

นำาไปดำาเนินการในหลากหลายมิติ  เพื่อปรับการดำาเนินงานให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยเน้นให้ความสำาคัญกับการช่วยเหลือนักศึกษา  ชุมชน  สังคม 

การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำางาน  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร  และการปรับรูปแบบ 

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ซ่ึงหากมองย้อนกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัย จากวิกฤตการณ์ 

ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำาให้ได้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย เช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการประดิษฐ์อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 

เพ่ือช่วยเหลือทางการแพทย์ การหาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

เป็นต้น ซึ่งทุกๆ ฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำาหรับแนวทางการดำาเนินการของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  

แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการทุกชุดที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  บุคลากรทุกภาคส่วน  ทำาให้

มหาวิทยาลัยผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ และมีการพัฒนาก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง ณ โอกาสนี้ จึงขอขอบคุณ และขอเป็นกำาลังใจ

ให้ทุกๆ ฝ่าย ได้ก้าวพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างราบรื่นตลอดไป
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การดำาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไปแล้วท้ังส้ิน ๑๑ คร้ัง  โดยได้จัดประชุมสัญจร
ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้มีการจัด
ประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และช่วยลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)     

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังหมด ๒๒๘ เร่ือง จำาแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ๙ เร่ือง 
วาระปกติเรื่องสืบเนื่อง ๑๓ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๓๐ เรื่อง  
เร่ืองเพ่ือพิจารณาทักท้วง ๓๕ เร่ือง เร่ืองเพ่ือพิจารณา ๑๐๘ เร่ือง 
วาระอ่ืนๆ ๑๗ เร่ือง และวาระลับ เร่ืองเพ่ือพิจารณา ๑๖ เร่ือง  
ในบรรดาระเบียบวาระเหล่านี้อาจจำาแนกผลการดำาเนินงาน
ออกเป็น ๒ ประเภท  ดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ีท่ีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.๒๕๔๘ มีประเด็นสาระสำาคัญ  ประกอบด้วย

๑.๑  การกำาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัย มีเรื่องสำาคัญ ได้แก่ 

(๑) พิจารณาอนุมัติร่างแผนนโยบายการบริหารทรัพย์สิน 
และการจัดหารายได้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

(๒) พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
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(๓) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมตัวเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

(๔) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา 
(Solar Rooftop)

(๕) พิจารณาแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

(๖) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพรไทย (กัญชา) เพ่ือการเกษตร 
และวิจัยทางการแพทย์ 

๑.๒ การออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย (รวมท้ังการปรับปรุง เพ่ิมเติม ระเบียบ ข้อบังคับ 
และยกเลิกฉบับเดิมทั้งฉบับ) โดยออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๑๕ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๑๐ เรื่อง และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๒ เรื่อง

๑.๓ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการอนุมัติการสำาเร็จการศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก 

จำานวน ๓ หลักสูตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จำานวน ๒ หลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน ๓๘ หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร จำานวน ๑๑ หลักสูตร และอ่ืนๆ เช่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
จำานวน ๑๐ หลักสูตร  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๓,๗๗๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 
๑๕ คน และพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๕ ราย  

๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๒ ราย และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำานวน ๕๑  ราย

๑.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร  โดยแต่งตั้งรองอธิการบดี  จำานวน ๘ ราย  และแต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา จำานวน ๑  ราย ดังต่อไปนี้  

      ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดี

      ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน   รองอธิการบดี

      ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น   รองอธิการบดี

      ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี  รองอธิการบดี  

      ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง   รองอธิการบดี

      ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์   รองอธิการบดี

     ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี   รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

      ๘. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง  รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

   ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย   ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๑.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านต่างๆ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
ของแต่ละกรรมการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย จำานวน ๘ ชุด 
ดังต่อไปนี้ 

   ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ

   ๒. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

   ๓. คณะกรรมการนโยบายการเงิน

   ๔. คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา
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   ๕. คณะกรรมการกำากับ ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

   ๖. คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ  

   ๗. คณะกรรมการด้านกฎหมาย

   ๘. คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๗ พิจารณาปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โครงการจัดต้ังสำานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Office of Innovation 

Management and Technology Transfer)

๒. ผลการดำาเนินงานในด้านการกำากับดูแลและหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบอำานาจจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำาหนดไว้ 

 ๒.๑ พิจารณาอนุมัติลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ๒.๒ พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

 ๒.๓ รายงานผลการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในตำาแหน่งอธิการบดี  ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – 

มกราคม ๒๕๖๓

 ๒.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Curtin University ประเทศออสเตรเลีย กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ๒.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการแจ้งมติการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม และผลการดำาเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ 

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ http://council.rmutsv.ac.th/ และได้จัดทำารายงานประจำาปี เพื่อรายงานผลการดำาเนินงาน 

ของสภามหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป



ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 

๕,๘๐๖ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และชุมพร 

โดยสามารถแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น ๖ พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่สำาหรับจัดการศึกษา ๕,๒๘๘ ไร่ 

และพื้นที่ของหน่วยงานสนับสนุน (พื้นที่จังหวัดชุมพร) ๕๑๘ ไร่ รายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พื้นที่อำาเภอเมืองสงขลา
ต้ังอยู่เลขท่ี ๑ ถนนราชดำาเนินนอก  ตำาบลบ่อยาง 

อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นท่ีต้ังของสำานักงานอธิการบดี 

และมีหน่วยงาน ๘ หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงาน 

จัดการศึกษา ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และหน่วยงาน

สนับสนุน  ๓  หน่วยงาน  ได้แก่  สำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

พื้นที่อำาเภอรัตภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๔ หมู่ที่ ๑๔ ถนนเพชรเกษม  

ตำาบลท่าชะมวง อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของ 

หน่วยงานจัดการศึกษา ๑ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยรัตภูมิ



พื้นที่ไสใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๒ ตำาบลถ้ำาใหญ่ 

อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นท่ีต้ังของหน่วยงาน 

จัดการศึกษา ๒ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ

พื้นที่ขนอม
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำาบลท้องเนียน อำาเภอขนอม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ตั้งของหน่วยงานจัดการศึกษา 

๑ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
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พื้นที่ทุ่งใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำาบลทุ่งใหญ่ อำาเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นที่ตั้งของสำานักงานวิทยาเขต 

นครศรีธรรมราช และมีหน่วยงานจัดการศึกษา ๓ หน่วยงาน 

ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์



พื้นที่ชุมพร   

    เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

การเกษตรศรีวิชัย มีพื้นที่ ๒ แห่ง คือ สถานีวิจัย 

ด้านพืชศาสตร์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๖๘ หมู่ท่ี ๕ ตำาบลทะเลทรัพย์ 

อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และสถานีวิจัยด้านสัตวศาสตร์ 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๓ ตำาบลสลุย อำาเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร

พื้นที่ตรัง   
  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๓ ตำาบลไม้ฝาด 

อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นที่ตั้งของสำานักงาน

วิทยาเขตตรัง และมีหน่วยงาน ๖ หน่วยงาน โดยแบ่ง

ออกเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัย 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และหน่วยงานสนับสนุน ๒ หน่วยงาน 

ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบาย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สำานักงานตรวจสอบภายใน

 เกษตรศาสตร์

 บริหารธุรกิจ

 วิทยาศาสตร์และ

   เทคโนโลยี

 วิทยาศาสตร์และ

   เทคโนโลยีการประมง

 วิศวกรรมศาสตร์

 ศิลปศาสตร์

 อุตสาหกรรมเกษตร

 เทคโนโลยีการจัดการ

 สถาปัตยกรรมศาสตร์

 สัตวแพทยศาสตร์

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   และเทคโนโลยี

 วิศวกรรมศาสตร์และ

   เทคโนโลยี

 ตรัง

 นครศรีธรรมราช

 วิจัยและพัฒนา

 ทรัพยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อม

 กองกลาง

 กองคลัง

 กองนโยบายและแผน

 กองบริหารงานบุคคล

 กองพัฒนานักศึกษา

 สำานักงานสภา

   มหาวิทยาลัย

 การโรงแรมและ

   การท่องเที่ยว

 เทคโนโลยี

   อุตสาหกรรม

   และการจัดการ

 รัตภูมิ

 วิทยบริการและ

   เทคโนโลยี

 ส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน

 ศิลปวัฒนธรรม

   ศรีวิชัย

สำานักงานอธิการบดี สำานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สถาบัน สำานักคณะ

คณะกรรมการประจำา

เช่น สภาวิชาการ

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)



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

มีเปา้หมายในการพฒันาองคก์รและสงัคมในระดบัภมูภิาค และประเทศด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมภายใต ้

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำาลังแรงงาน ที่มีมาตรฐานก่อให้เกิด 

รายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และ 

ภารกิจใหม่ 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 และใช้แทน

ชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

R =  Responsibility   รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

U =  Unity  เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำางานเป็นทีม เสริมกำาลัง สร้างความเข็มแข็ง เพื่อยกระดับ 

   และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำาลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

T =  Technology and Innovation  ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการ

   บริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

S =  Shining Wisdom  รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของ

   ความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย
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๕. วัฒนธรรมองค์กร

มีความสุข ทันสมัย  ใจบริการ

๖. อัตลักษณ์

มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฏิบัติ

๗. เอกลักษณ์

สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

๘. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

ในระดับประเทศและสากล โดยกำาหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ไว้ดังนี้

 พื้นที่สงขลา ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 พื้นรัตภูมิ    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)  
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๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

๑) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

๒) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

๓) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

๔) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๕) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

๑๑. Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่

เพ่ือต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ภารกิจใหม่ และสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท้ัง ๕ ด้าน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำาหนด Platform สำาหรับการพัฒนาตามภารกิจใหม่ที่มีความสอดคล้องและ

บูรณาการกัน ๗ Plaform ดังนี้  

๑) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform) 

๒) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

๓) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

๔) สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

๕) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

๖) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

๗) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)



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
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นายธำารงค์  เจริญกุล

นายชยานนท์  กฤตยาเชวง

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์

ศ.ดร.สุวัจน์   ธัญรส
อธิการบดี

ศ.กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ 
 โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓

ผศ.จุฑามาศ  ลักษณะกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ นายสลิล  โตทับเที่ยง

17รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
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รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
รองอธิการบดี

ประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี
รองอธิการบดี

ประจำาวิทยาเขตตรัง

ผศ.อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา
ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และได้รับเลือกดำารงตำาแหน่งใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์์ 
พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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นายสมยศ  ศรีเพิ่ม
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผศ.ชวกร  มุกสาน
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่
พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
คณาจารย์
พื้นที่สงขลา

พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
และได้รับเลือกดำารงตำาแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายไพโรจน์  แสงอำาไพ
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม
พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผศ.มาโนช  ขำาเจริญ
คณาจารย์
พื้นที่ตรัง

พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ดร.คมสัน  นันทสุนทร
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผศ.จุฑาทิพย์  อาจชมภู
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผศ.ชูเกียรติ  ชูสกุล
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม
ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



20 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ
รองอธิการบดี

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยฯ

นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.กองบริหารงานบุคคล

ผศ.ชาคริยา  ฉลาด
คณาจารย์
พื้นที่ตรัง

ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายประทีป  ทิพย์ประชา
คณาจารย์
พื้นที่สงขลา

ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

นายกสภามหาวิทยาลัย

อยู่ในระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 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.สําเริง จักรใจ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

นายธํารงค์ เจริญกุล 

ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๖๓

นายชยานนท์  กฤตยาเชวง

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓  –  ครบวาระวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓

นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ 
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อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส

ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๖

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ

ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๖

 ๑. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง  รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี ผู้อำานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำานัก

ตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 ๑. ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

และตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

๓. ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา  ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

ตั้งแต่วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  –  ครบวาระวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๖

 ๑. ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา  ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

 ๓. รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  ครบวาระวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓
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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  –  ครบวาระวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกร  มุกสาน    พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งสง

ตั้งแต่วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒

ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  –  ครบวาระวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

๑. นายประทีป  ทิพย์ประชา      พื้นที่สงขลา

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  อินทรักษ์   พื้นที่สงขลา

๓. ดร.คมสัน  นันทสุนทร     พื้นที่นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู    พื้นที่นครศรีธรรมราชไสใหญ่

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล     พื้นที่นครศรีธรรมราชขนอม

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด     พื้นที่ตรัง 
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องค์ประกอบ และอำานาจหน้าที่ 

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๕  ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 

มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนหกคน ซ่ึงเลือกจากผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน 

ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัยและข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งตาม (๓)

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก 

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคำาแนะนำาของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒)  (๓)

และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 

การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยคำาแนะนำาของอธิการบดี

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำาหน้าท่ี

แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

๒. อำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๗  สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจ 

และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูงท่ีเน้นการปฏิบัติ  ทำาการสอน  ทำาการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แก่สังคม ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด  ในมหาวิทยาลัย 

เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้

(๓) กำากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย



(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำาหนด

(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน  สำานัก  

วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

(๗) อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

(๘)   อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ

(๙)   พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการวิทยาลัย 

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหา 

รายได้ของมหาวิทยาลัย

(๑๓) พิจารณาดำาเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน 

เรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  และอาจ 

มอบหมาย ให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

(๑๖) ส่งเสริม  สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ 

โดยกำาหนดปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

มีการประชุมรวม ๑๑ คร้ัง โดยได้จัดประชุมสัญจรไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ และเน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้มีการจัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี   

ตารางการประชุม

การประชุมคร้ังท่ี วันที่ สถานที่

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒ วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๘๔-๑/๒๕๖๓ วันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๘๕-๒/๒๕๖๓ วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑๘๖-๓/๒๕๖๓ วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

๑๘๗-๔/๒๕๖๓ วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

๑๘๘-๕/๒๕๖๓ วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

๑๘๙-๖/๒๕๖๓ วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำานักงานอธิการบดี 

อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

Zoom Cloud Meetings

๑๙๐-๗/๒๕๖๓ วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำานักงานอธิการบดี 

อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

Zoom Cloud Meetings

๑๙๑-๘/๒๕๖๓ วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
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จำานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด ๒๒๘ เร่ือง จำาแนกเป็นวาระพิจารณา 

เชิงนโยบาย ๙ เร่ือง วาระปกติเร่ืองสืบเน่ือง  ๑๓  เร่ือง  เร่ืองเพ่ือทราบ ๓๐ เร่ือง  เร่ืองเพ่ือพิจารณาทักท้วง ๓๕ เร่ือง 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา ๑๐๘ เร่ือง  วาระอ่ืน ๆ ๑๗ เร่ือง และวาระลับ เร่ืองเพ่ือพิจารณา ๑๖ เร่ือง  ดังต่อไปน้ี

ครั้งที่
จำานวนวาระปกติ (เรื่อง) จำานวนวาระลับ (เรื่อง) รวมวาระ

การประชุม
แต่ละครั้งเชิงนโยบาย เพ่ือทราบ สืบเน่ือง ทักท้วง พิจารณา อ่ืนๆ สืบเน่ือง เพ่ือทราบ พิจารณา

๑๘๑-๙/๒๕๖๒  - ๓ ๒ ๖ ๑๐ ๑ - -  - ๒๒
๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ ๑ ๖  - ๒ ๘ ๔ - - ๑ ๒๒
๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒  - ๓  - ๓ ๑๒  - - - ๑ ๑๙
๑๘๔-๑/๒๕๖๓  - ๒ ๒ ๓ ๑๐  - - - ๒ ๑๙
๑๘๕-๒/๒๕๖๓ ๒ ๒  - ๑ ๔ ๔ - -  - ๑๓
๑๘๖-๓/๒๕๖๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑๑ ๒ - - ๑ ๑๙
๑๘๗-๔/๒๕๖๓ ๑ ๔ ๒ ๔ ๑๓ ๑ - - ๑ ๒๖
๑๘๘-๕/๒๕๖๓ ๑ ๒  - ๕ ๖ ๑ - - ๑ ๑๖
๑๘๙-๖/๒๕๖๓  - ๒ ๓ ๕ ๑๗ ๑ - - ๕ ๓๓
๑๙๐-๗/๒๕๖๓ ๑ ๒  - ๕ ๘ ๑ - - ๒ ๑๙
๑๙๑-๘/๒๕๖๓ ๒ ๓ ๒  - ๙ ๒ - - ๒ ๒๐

รวม ๙ ๓๐ ๑๓ ๓๕ ๑๐๘ ๑๗ ๐ ๐ ๑๖ ๒๒๘
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จำานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำานวน ๒๙ คน จำาแนกเป็น 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย) ๑๕ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง 

อธิการบดี ๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑ คน กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ๖ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา ๖ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่ จำานวน ๒๘ คน และได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉล่ีย คร้ังละ ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖

จำาแนกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง ๒ คน กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ๕ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา ๖ คน  ดังต่อไปน้ี  

ครั้งที่
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๑๔ คน)

กรรมการ
โดยตำาแหน่ง             

(๒ คน)

กรรมการ
จากผู้บริหาร            

(๖ คน)

กรรมการจาก
คณาจารย์ประจำา            

(๖ คน)

รวม
(๒๘ คน)

คิดเป็น              
ร้อยละ

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ ๖ ๑ ๒ ๔ ๑๓ ๔๖

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ ๑๐ ๑ ๖ ๖ ๒๓ ๘๒

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๙

๑๘๔-๑/๒๕๖๓ ๑๒ ๒ ๖ ๖ ๒๖ ๙๓

๑๘๕-๒/๒๕๖๓ ๑๒ ๒ ๖ ๖ ๒๖ ๙๓

๑๘๖-๓/๒๕๖๓ ๑๒ ๒ ๖ ๖ ๒๖ ๙๓

๑๘๗-๔/๒๕๖๓ ๑๓ ๒ ๖ ๖ ๒๗ ๙๖

๑๘๘-๕/๒๕๖๓ ๑๓ ๒ ๖ ๖ ๒๗ ๙๖

๑๘๙-๖/๒๕๖๓ ๑๒ ๒ ๕ ๕ ๒๔ ๘๖

๑๙๐-๗/๒๕๖๓ ๑๒ ๒ ๕ ๕ ๒๔ ๘๖

๑๙๑-๘/๒๕๖๓ ๑๒ ๒ ๖ ๖ ๒๖ ๙๓

เฉลี่ยจำานวน
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง ๑๑ ๒ ๕ ๖ ๒๔ ๘๖
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำานักงานอธิการบดี อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)



ประมวลผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

มาตรา ๑๗ (๑)   วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา

การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำาการสอน ทำาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 

ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินงานของวิทยาลัยรัตภูมิ

๑๘๕-๒/๒๕๖๓

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๓) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร

๔) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำาแผนการจัดหารายได้  

๑๘๖-๓/๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๕) พิจารณาอนุมัติร่างแผนนโยบายการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

๑๘๗-๔/๒๕๖๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๖) พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

๗) พิจารณาอนุมัติร่างแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

    ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 

๑๘๘-๕/๒๕๖๓

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๘) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมตัวเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

๑๙๑-๘/๒๕๖๓

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๙) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

    แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

๑๐) พิจารณาแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

      (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

๑๑) พิจารณาเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพรไทย 

      (กัญชา)  เพื่อการเกษตร และวิจัยทางการแพทย์
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มาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒)  วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ

มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการน้ันเป็นเร่ืองๆ

ไปก็ได้ และวางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหา 

รายได้ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๑๕ เรื่อง ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๑๐ เรื่อง และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จำานวน ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน  ๑๕  เรื่อง

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ 

    และสนับสนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘๔-๑/๒๕๖๓

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด

    รายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๖-๓/๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน ในการจัดงาน

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ

    มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๗-๔/๒๕๖๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  

    (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๙-๖/๒๕๖๓

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำาเนินงานระบบคลัง หน่วยกิต 

    พ.ศ. ๒๕๖๓

๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์

    การเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๙) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

    หัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนจัดหาและจัดการรายได้

      จากการบริหารทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓
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๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา
      ระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรม
      และสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนจัดทำาแบบ
      รูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนฝึกทักษะนักศึกษา
      ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๑๐ เรื่อง

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ

    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘๔-๑/๒๕๖๓

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

     การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยอำานาจการส่ังลงโทษ วิธีการออกคำาส่ัง 

     และการแก้ไขคำาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๖-๓/๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

    วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๗-๔/๒๕๖๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบ

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

    พ.ศ. ๒๕๖๓

๘) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๙-๖/๒๕๖๓

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๙) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำาคณะ (ฉบับที่ ๓)

    พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙๐-๗/๒๕๖๓

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๐) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

      แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

      พ.ศ. ๒๕๖๓
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๒ เรื่อง

๑๘๔-๑/๒๕๖๓

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำารา

    และหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

๑๙๑-๘/๒๕๖๓

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 

    พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๑๗ (๓)   กำากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๑) พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

    จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

มาตรา ๑๗ (๔)   ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

ทุกรอบการประชุม ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๒) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๓) รายงานการเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ   

    นวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการของการอุดมศึกษา

    ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔) รายงานกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕) รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๖) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำานวน ๓ คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 

    ของผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี     

๘) รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำาและข้าราชการ 

    จำานวน ๖ คน 

๙) รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๑๐) รายงานผลการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา

      ของรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

      เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๑) รายงานการรับ-จ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๒) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๑๓) รายงานผลการการดำาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

๑๔) รายงานผลคดีหมายเลขดำาที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๗/๒๕๖๒

๑๕) รายงานผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

      ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑๖) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๑๗) รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   

      ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

๑๘) รายงานการเข้าร่วมประชุมงานโคนมแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

๑๙) รายงานผลการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในตำาแหน่งอธิการบดี ในรอบ     

      เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓  

๒๐) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

๒๑) รายงานผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ 

      พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถูกจัดให้เป็น 

      วารสารกลุ่มที่ ๑ 

๑๘๕-๒/๒๕๖๓
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๒๒) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๓) รายงานการดำาเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๔) รายงานการจัดทำาโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนา

      ประเทศ เพื่อใช้ของบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙   

๒๕) รายงานสรุปสถานการณ์ปัญหาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

๒๖) รายงานการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

๒๗) รายงานทิศทางในการดำาเนินงานทางด้านวิจัยและการบริการวิชาการ

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๒๘) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนมีนาคม–เมษายน ๒๕๖๓ 

๒๙) รายงานการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓๐) รายงานการปรับลดงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบาย 

      ของรัฐบาล  
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๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๓๑) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำารง

      ตำาแหน่งคณบดี  จำานวน  ๒  ราย  และผู้อำานวยการวิทยาลัย  ผู้อำานวยการสถาบัน  

      ผู้อำานวยการสำานัก จำานวน ๑ ราย

๓๒) รายงานสรุปข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปี 

      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

๓๓) รายงานผลการดำาเนินงานและกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

       ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๔) รายงานผลการดำาเนินงานและรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  

      ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘๘-๕/๒๕๖๓
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๓๕) รายงานผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับงบฟื้นฟู 

      (เงินกู้) จำานวน ๔๗๗.๘๗ ล้านบาท

๓๖) รายงานผลการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำาเนินการชำาระ

      ค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๓๗) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓๘) รายงานสรุปข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๙) รายงานผลการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                

๔๐) รายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

๔๑) รายงานผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามเอกสาร 

      “รายงานประจำาปี  ๒๕๖๒”               

๔๒) รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๔๓) รายงานผลแห่งคำาพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขดำาท่ี ๑๑/๒๕๕๙ หมายเลขแดงท่ี ๕๕/๒๕๖๓
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๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๔๔) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๔๕) รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย

      เทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

      จังหวัดปทุมธานี 

๔๖) รายงานผลการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ 

      ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๗) รายงานผลการลงนามความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

      เพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน กับกรมส่งเสริมสหกรณ์

๔๘) รายงานผลการสร้างแฟลตฟอร์มออนไลน์ ช่ือว่า “JUNGHUU” เพ่ือเป็นช่องทางในการซ้ือ - ขาย

      สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นตลาดรองรับให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

๔๙) รายงานผลคำาพิพากษาในคดีหมายเลขดำาที่ บ.๙๔/๒๕๖๐

๕๐) รายงานผลการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการท้ัง ๙ แห่ง มหาวิทยาลัย

      เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันท่ี ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  

      ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๕๑) รายงานกรอบวงเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๕๒) รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำาเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๕๓) สรุปการเยี่ยมชมหน่วยงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

      นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

๕๔) แจ้งกำาหนดการตรวจเย่ียมความก้าวหน้าผลการดำาเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี : 

      นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” ของรัฐมนตรี

      ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

      ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

๕๕) รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำาแหน่งที่ว่างลง

๕๖) รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

      ราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรายงานผลการสำารวจความพึงพอใจของ

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภา

      มหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๗ (๕)   พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำาหนด โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จำานวน ๓ หลักสูตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่  
จำานวน ๒ หลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวน ๓๘ หลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตร จำานวน ๑๑ หลักสูตร และอื่น ๆ จำานวน ๑๐ หลักสูตร ดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จำานวน ๓ หลักสูตร

๑๘๔-๑/๒๕๖๓

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) 

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

๑๗๔-๒/๒๕๖๒

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๗๖-๔/๒๕๖๒

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

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

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จำานวน  ๒  หลักสูตร

๑๘๔-๑/๒๕๖๓

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาลัยรัตภูมิ

๑๘๙-๖/๒๕๖๓

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๒) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 

    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 

จำานวน ๓๘ หลักสูตร

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
    วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
    คณะเกษตรศาสตร์

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
    คณะเกษตรศาสตร์

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    คณะบริหารธุรกิจ

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร  
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
     หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
     คณะศิลปศาสตร์

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะบริหารธุรกิจ

๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
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๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๘๕-๒/๒๕๖๒
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๑๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยีการประมง

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๒๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๒๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
      คณะเกษตรศาสตร์

๑๘๘-๕/๒๕๖๓
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๒๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 
      พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๒๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
      พ.ศ.๒๕๕๙) คณะเกษตรศาสตร์

๒๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเกษตรศาสตร์
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๑๘๖-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๒๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๒๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะเกษตรศาสตร์

๓๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 
      พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๓๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๓๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๓๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๓๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำารวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะศิลปศาสตร์

๓๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
      หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
      คณะศิลปศาสตร์
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ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จำานวน  ๑๑ หลักสูตร

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
    สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
    วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
    คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ     
    เทคโนโลยี

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างยนต์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาลัยรัตภูมิ

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา
    วิชาไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาลัยรัตภูมิ

๑๘๕-๒/๒๕๖๓
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
    เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร์

๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
      เทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
      เทคโนโลยี

เรื่องอื่น ๆ จำานวน ๑๐  หลักสูตร

๑๘๑-๙/๒๕๖๒
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์
    ภาคสนามของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการศึกษา  และคำาอธิบายรายวิชาหลักสูตร
    วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรหัสวิชาบังคับก่อน แก้ไขคำาอธิบายรายวิชา และแก้ไขแผนการศึกษา 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๘๘-๕/๒๕๖๓
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    และเทคโนโลยี  

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

    สาขาวิชาอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

    สาขาวิชาไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    และเทคโนโลยี  

๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาลัยรัตภูมิ  

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานปลัดกระทรวง

      การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยรัตภูมิ  

มาตรา ๑๗ (๖)   พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิก สำานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

สถาบัน สำานัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ 

ดังกล่าว

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑) พิจารณาปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๘๘-๕/๒๕๖๓
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกสำานักงานนิติการ

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (Office  of  Innovation  Management  and 
    Technology Transfer)
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มาตรา ๑๗ (๗)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ 

ประกาศนียบัตร โดยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ท้ังหมด ๓,๗๗๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังหมด ๑๕ คน 

และพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๕ ราย ดังต่อไปน้ี  

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๓-๑๑/

๒๕๖๒

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๑) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

    ประจำาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๓๓๑ คน และระดับบัณฑิตศึกษา

    ประจำาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๖ คน 

๒) อนุมัติรับรองการอนุมัติให้ปริญญาของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 

    ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำานวน ๖๙๗ ราย 

๓) อนุมัติรับรองการอนุมัติให้ปริญญาของนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

    ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำานวน ๔๔๔ ราย 

๑๘๕-๒/๒๕๖๓

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๔) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒ 

    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๓ คน

๑๘๖-๓/๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๕) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒ 

    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๑ คน

๑๘๗-๔/๒๕๖๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๖) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒ 

    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๑ คน

๑๘๘-๕/๒๕๖๓

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๗) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน  ๒,๑๘๑ คน

๘) ให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาภาคการศึกษาท่ี ๒  

    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำานวน ๑ ราย 

๙) พิจารณารับรองการอนุมัติปริญญาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

    ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ จำานวน ๒๔ ราย 

๑๐) พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๕ ราย 

      ได้แก่

      ๑. นายมีศักด์ิ  ภักดีคง  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำา)

      ๒. นายจิมมี่ ชวาลา   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

      ๓. นายกระจ่าง  ขุนทองเพชร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)

      ๔. นายประพันธ์  แดงพรม   วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)

      ๕. นายสวัสดิ์  ขุนนุ้ย  ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๑) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

      ประจำาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) จำานวน ๓๕๒ คน  

๑๒) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาภาคฤดูร้อน 

      ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๘๗๕ คน และ ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำานวน ๓๑ คน 

      และผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๔ คน 
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มาตรา ๑๗ (๙)   พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำาช้ีแจงกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย

     เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วาระลับ) 

มาตรา ๑๗ (๑๐)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก 

ผู้อำานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ โดยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี 

จำานวน ๘ ราย และแต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำานวน ๑ ราย ดังต่อไปนี้  

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำานวน ๘ ราย  

    ดังนี้

    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี

    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี

    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดี

    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี  

    ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  รองอธิการบดี

    ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์  รองอธิการบดี

    ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

    ๘. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๒) พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

    จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

    (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๔) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

    (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

๕) พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

    (ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

    จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
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มาตรา ๑๗ (๑๑)    อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๑) อนุมัติการขอปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๒) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อดำาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง 

    และสนับสนุนการจัดการศึกษา จำานวน ๔๔ รายการ  

๑๘๕-๒/๒๕๖๓
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๓) อนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๔) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เพื่อดำาเนินการชำาระค่าเสียหายให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๕) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ เพื่อดำาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดำาเนินรายการ  

    สิ่งก่อสร้าง และการจัดการศึกษา จำานวน ๓๘ รายการ

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๖) อนุมัติงบกลาง งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    เพื่อดำาเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำาเนินรายการสิ่งก่อสร้าง และการจัดการศึกษา 

    จำานวน ๗ รายการ

๗) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ 

    พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ เพื่อดำาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดำาเนินรายการสิ่งก่อสร้าง 

    และการจัดการศึกษา จำานวน ๑๓ รายการ

๘) อนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             

    งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์

๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๙) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐) อนุมัติงบกลาง งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานการจัดการศึกษา และงานฟาร์ม จำานวน ๔ รายการ
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          มาตรา ๑๗ (๑๓)    พิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย

ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มอบหมาย โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๒ ราย และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำานวน ๕๑ ราย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

    ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๑ ราย  ได้แก่  

    ๑. นางสาวชุตินุช  สุจริต  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

        สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๘ ราย  ได้แก่  

    ๑. นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

        สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

    ๒. นายชำานาญ  ขวัญสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

    ๓. นายกีรติ  อินทวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

         สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ๔. นายคณิศร บุญรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

        สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๕. นายเอกรัตน์  โภคสวัสด์ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

        สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๖. นายพลชัย  ขาวนวล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์

    ๗. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

        สังกัด คณะศิลปศาสตร์

    ๘. นางสุปราณี  วุ่นศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์

๒) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

    (วาระลับ) 

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๓) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย กรณีเร่ืองร้องทุกข์ของ

    พนักงานมหาวิทยาลัย จำานวน ๑ ราย  (วาระลับ)
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๖ ราย  ได้แก่  

    ๑. นายธีรพงษ์ ฉิมเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

        สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ๒. นายจักรพงษ์ จิตต์จำานงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

        สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

    ๓. นางสิริรัตน์ เลาหประภานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 

        สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๔. นายภราดร  เรืองกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

        สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ๕. นายกิจติ  มินา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

        สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ๖. นางสาวสายใจ  แก้วอ่อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

        สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๕) พิจารณาการเสนอขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

    ประสบการณ์ หรือมีความชำานาญงานเป็นกรณีพิเศษ 

๖) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย กรณีเรื่องร้องทุกข์ของ

    พนักงานมหาวิทยาลัย จำานวน ๑ ราย  (วาระลับ)
๑๘๕-๒/๒๕๖๓
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเกลี่ยอัตรากำาลังบุคลากรกองในกองที่ยุบเลิก ไปปฏิบัติหน้าที่

    ในกองตามโครงสร้างใหม่  
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๘) พิจารณาการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ (กรณีเคยได้รับการแต่งต้ัง
    ให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)

๙) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๙ ราย  ได้แก่  
    ๑. นางสาวนิธีพร วรรณโสภณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ๒. นายอรุณ  สุขแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมมาตรวิทยา 
        สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    ๓. นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
    ๔. นางสาวรัตนีกรณ์ โภชากรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ๕. นางจตุพร อภิโชติภูดินันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  
        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการจัดการ)
    ๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฎา เทพวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
        สังกัดคณะศิลปศาสตร์
    ๗. นางสาวธณิกานต์ ธรสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
        สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
    ๘. นายนเรศ ขวัญทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
        สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
    ๙. นางสาววรรณกร พลพิชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา  
       สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๑๐) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน (วาระลับ)

๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๑๑) พิจารณาอนุมัติให้งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  พร้อมทั้งอนุมัติตัดโอนบุคลากรที่
      ปฏิบัติงานอยู่ในงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานท่ี สังกัดกองคลัง  ไปกำาหนดไว้ท่ีกองนโยบาย
      และแผน

๑๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
      ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๗ ราย  ได้แก่  
      ๑. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม    
          สังกัดคณะศิลปศาสตร์
      ๒. นายวีระชัย ท่าดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์
      ๓. นางสาวมาริสา เส็นเหมาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
          สังกัดคณะศิลปศาสตร์
      ๔. นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
      ๕. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
          สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      ๖. นางสาวนุชากร คงยะฤทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ
      ๗. นางสาวเจนจิรา ขุนทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
          สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๓) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน  (วาระลับ)
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
      ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน ๑ ราย  ได้แก่  
      ๑. นายพนม  อินทฤทธิ์  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
          สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๑๓ ราย  ได้แก่  
      ๑. นายสิงหา จุงศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
          สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ๒. นางสาวโสพิศพิไล ทองใส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบัญชี 
          สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ
      ๓. นางสาวธิดาภัทร อนุชาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
      ๔. นายอรุณ  เอียดฤทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา 
          สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ๕. นายศักด์ิฐาพงษ์ ไชยศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา 
          สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ๖. นางสาวกมลพร วรรณชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
      ๗. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
          สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      ๘. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาครุศาสตร์ 
          สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      ๙. นายนิธิพัฒน์ รัตนบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
          สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ
      ๑๐. นางสาววรสุดา ขวัญสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 
            สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      ๑๑. นางสาวชลดา กาญจนกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
            สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
      ๑๒. นายเอนก สาวะอินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
            สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
      ๑๓. นางสาวหทัยรัตน์  บุญเนตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
            สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๕) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน  (วาระลับ)

๑๖) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) กรณีเร่ืองร้องทุกข์
      ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำานวน ๑ ราย (วาระลับ)

๑๗) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
      ทางวิชาการ

๑๘) พิจารณารายงานผลการดำาเนินการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถูกกล่าวหา
      ว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๙) พิจารณาการเทียบตำาแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้

     ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ราย นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา 

     สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

๒๐) วาระลับ

๒๑) วาระลับ

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

    ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน ๘ ราย  ได้แก่  

    ๑. นางสาวพลอยกนก ขุนชำานาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

        สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

    ๒. นายกมลวรรณ บุญเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์  

        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๓. นายสุรสิทธิ์ ศักดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๔. นางกลอยใจ ครุฑจ้อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๕. นายวรวิทย์ ศรีวิทยากูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

        สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

    ๖. นายภูริวัฒน์ เลิศไกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

        สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

    ๗. นางสาวสุภาพร เจริญสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

        อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

    ๘. นางจันทรา  อุ้ยเอ้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติศาสตร์

        สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
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มาตรา ๑๗ (๑๔)    แต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณา

และเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอำานาจ และหน้าท่ี 

ของสภามหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ

๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน

๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

๗) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับ ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ด้านวิชาการ  

๙) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๑๐) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน ประจำามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๑๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำาแหน่ง
      ที่ว่างลงก่อนครบวาระ

๑๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

๑๘๓-๑๑/๒๕๖๒
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๑๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๔) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก.จ.ม.) 
      แทนตำาแหน่งที่ว่างลง

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๑๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพิ่มเติม

๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๑๗) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการ
      ความเสี่ยง

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๑๘) พิจารณายกเลิกคำาส่ังสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ี ๔๐/๒๕๖๒ เร่ือง แต่งต้ัง 
      คณะกรรมการด้านกฎหมาย และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย

๑๙) พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และ
      ร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

๒๐) พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๙๐-๗/๒๕๖๓
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

๒๑) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ  สถาบัน 
      สำานัก  ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๒๒) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
      ในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)

๒๓) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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มาตรา ๑๗ (๑๕)   พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่

อธิการบดี เสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย

ก็ได้

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๑-๙/๒๕๖๒ 
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๑) พิจารณาให้ความหมายองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย 
    แต่งตั้งจากรองอธิการบดี  

๒) พิจารณาการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักศึกษา
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำานวน ๑๓ ราย

๑๘๒-๑๐/๒๕๖๒ 
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาทบทวนข้อเสนอแนะ  ข้อ ๒  วาระที่ ๗.๙  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
    ครั้งที่ ๑๗๙-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๔) พิจารณาอนุมัติลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของนักศึกษา 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
    (COVID-19)

๑๘๗-๔/๒๕๖๓
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๕) พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    ได้รับค่าเบี้ยประชุม

๑๘๙-๖/๒๕๖๓
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓

๖) พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

๗) พิจารณาดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 
    จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วาระลับ)

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๘) พิจารณาการดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มาตรา ๑๗ (๑๖)   ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘๔-๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Curtin University 
    ประเทศออสเตรเลีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๘๖-๓/๒๕๖๓
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลศรีวิชัย 

๑๙๑-๘/๒๕๖๓
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Universitas Brawijaya 
    ประเทศอินโดนีเซีย  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Universiti Teknologi Petronas 
    ประเทศมาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                    

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำากับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย  อันสอดคล้องการดำาเนินการตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน 

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ือง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

 ในการนี้ งานประกันคุณภาพ สำานักงานอธิการบดี กำากับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ในแต่ละระดับ บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ จึงขอรายงานผลประจำาปีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ระดับหลักสูตร ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำาคัญ ได้แก่ การกำากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และ 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดำาเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสำาคัญที่สุด โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำานวน ๘๔ หลักสูตร แยกเป็นปริญญาตรี ๗๘ หลักสูตร ปริญญาโท ๖ หลักสูตร โดยทุกหลักสูตร 

ผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  แสดงผลดังน้ี

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นรายคณะ
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 (๒) ระดับคณะ ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ๕ มาตรฐาน ดังน้ี มาตรฐานท่ี ๑
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ ๔
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ รวมจำานวนทั้งสิ้น ๑๙ ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยคณะ วิทยาลัยที่รับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำานวน ๑๕ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย ๑๒ คณะ และ ๓ วิทยาลัย แสดงผลดังนี้

หมายเหตุ  :  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเมิน ๑๙ ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๔

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นรายคณะ  (๑๙ ตัวบ่งชี้) 
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 (๓) ระดับมหาวิทยาลัย ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ๕ มาตรฐาน 

ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ รวมจำานวนทั้งสิ้น 

๑๙ ตัวบ่งชี้ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

หมายเหตุ  :  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเมิน ๑๙ ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๔
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การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จำาแนกรายมาตรฐาน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

มาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน

   ตัวบ่งชี้ I 
(Input)

P 
(Process)

O 
(Output/ 

Outcome)

คะแนนเฉลี่ย

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ๗ ๓.๐๘ ๕.๐๐ ๓.๑๖ ๓.๖๖ การดำาเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๔ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๔๖ ๔.๖๓ การดำาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ ๒ - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ การดำาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรม    

                  และความเป็นไทย
๒ - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ การดำาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ ๔ - ๕.๐๐ ๔.๑๑ ๔.๕๖ การดำาเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ย ๕ มาตรฐาน ๑๙ ๓.๕๙ ๕.๐๐ ๔.๐๗ ๔.๓๔ การดำาเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน

 

การดำาเนินงาน

ระดับดี

การดำาเนินงาน

ระดับดีมาก

การดำาเนินงาน

ระดับดี  

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร ๔ ระดับ เกณฑ์คุณภาพระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ๕ ระดับ

๐.๐๑ - ๒.๐๐  ระดับคุณภาพน้อย

๒.๐๑ - ๓.๐๐  ระดับคุณภาพปานกลาง

๓.๐๑ - ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดี

๔.๐๑ - ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก

๐.๐๐ – ๑.๕๐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ – ๒.๕๐  ต้องปรับปรุง

๒.๕๑ – ๓.๕๐  ระดับพอใช้

๓.๕๑ – ๔.๕๐  ระดับดี

๔.๕๑ – ๕.๐๐  ระดับดีมาก
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ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ดำาเนินการโดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม ซ่ึงค่าเกณฑ์วัดบทบาทของ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กำาหนดเป็นระดับดังนี้

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

ซ่ึงเกณฑ์คะแนนท่ีผ่านการประเมิน คือ ๔.๖๓ ข้ึนไป และจากการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปผลตามตารางดังต่อไปนี้ 

ลำาดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

๑ สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำาหนด
ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

๔.๖๔ ดีมาก

๒ สภามหาวิทยาลัยกำาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน 
รวมทั้งกำากับติดตามการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี

๔.๕๐ ดี

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๔.๗๓ ดีมาก

๔ สภามหาวิทยาลัยกำากับติดตามการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๖๔ ดีมาก

๕ สภามหาวิทยาลัยมีการกำาหนดแนวทางและการประเมินผลงานของผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

๔.๖๔ ดีมาก

๖ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุม
คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  
อย่างสม่ำาเสมอ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

๔.๖๔ ดีมาก

๗ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งแ
ละนำาผลเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนา 

๔.๖๔ ดีมาก

๘ หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

๔.๖๘ ดีมาก
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ลำาดับที่ หลักเกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

๙ สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า รวมทั้งมี

การพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๔.๕๕ ดีมาก

๑๐ สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี รวมท้ังมีข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๔.๖๘ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๖๓ ดีมาก

และจากการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๒  สรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้

๑. สภามหาวิทยาลัย ดำาเนินการจัดทำาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และปฏิบัติหน้าท่ี ตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัย ได้ครบถ้วนอย่างน้อย ๘๐ % ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๔

๒. สภามหาวิทยาลัย กำาหนดยุทธศาสตร์  ทิศทาง  นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน รวมทั้งกำากับติดตาม 

การดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี โดยมีการพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทำา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายหลักเกณฑ์ครบถ้วน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน กับแผนพัฒนาต่างๆ 

ของชาติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำาปี มีการกำาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ทั้งจากแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการประจำาปี การกำาหนดบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการจัดทำาแผน มีการกำากับ 

ติดตามผลการดำาเนินงาน และมีการติดตามผลการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย 

และดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐

๓. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสภา 

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กำาหนดไว้ และได้ดำาเนินการตามกฎระเบียบ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบตามที่สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำาหนดให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติ

และกฎระเบียบของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานพัฒนาข้าราชการ ฯลฯ ผลการประเมินมีการดำาเนินงาน

ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๗๓

๔. สภามหาวิทยาลัย มีการกำากับติดตามการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดย

พิจารณาจากมีคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น งานวิชาการ  

งานการเงิน งานกฎหมาย ฯลฯ ทำาหน้าที่กลั่นกรองเรื่องและกำากับติดตามผล เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มีการติดตามผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนำาไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง มีการติดตามกำากับดูแลให้มีการหาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงหรือมีอุปสรรคในการดำาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  

รวมทั้งแนวทางปฏิบัติแก้ไข เพื่อมอบมหาวิทยาลัยนำาไปพัฒนา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดง

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ ๔.๖๔

๕. สภามหาวิทยาลัยมีการกำาหนดวิธีการหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือจาก

สภามหาวิทยาลัยท่ีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลอธิการบดี และผู้บริหาร

เช่น คณบดี โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบหมายหรือกำาหนดวิธีการในการประเมินผู้บริหารระดับสูง มีการดำาเนินการ 

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยดำาเนินการเป็นไปตามประกาศท่ีสภามหาวิทยาลัยกำาหนด ผลการประเมินมีการดำาเนินงาน 

ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔
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๖. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้ทำาหน้าท่ีประธาน/

คณะกรรมการอย่างเต็มท่ีเข้าประชุมอย่างสม่ำาเสมอ การศึกษาข้อมูลมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม โดยเฉพาะในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 

และมีการกำากับติดตามงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีปัญหาอุปสรรค และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

๗. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

โดยประเมินตนเองในหน้าที่หลักในการปฏิบัติในฐานะที่มีบทบาท การเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรนำาผลการ 

ปฏิบัติงาน และปัญหาของการดำาเนินงานแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและอภิปรายร่วมกัน

โดยกำาหนดแนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไข มีการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีย่ิงข้ึน 

รวมทั้งการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

รวมท้ังการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่ให้เข้าใจแนวทางพัฒนา ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินมีการดำาเนินงาน

ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๔

๘. หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีโดยส่งเอกสารเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ให้รับทราบระเบียบวาระ เน้ือหาของการประชุมล่วงหน้าก่อน ๗ วัน เพ่ือกรรมการจะได้มีเวลาศึกษาเอกสาร  สามารถจูงใจ 

ให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๘๐% ของการประชุม มีเอกสารในการประชุมอย่างสมบูรณ์ มีการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเดือนละ ๑ คร้ัง โดยมีแผนการประชุมชัดเจนเป็นระบบ  และมีการติดตามผลการดำาเนินงานของหน่วยงาน

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย มีการรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบทันเวลาและนำารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบทุกคร้ัง ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๘

๙. สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โดยครอบคลุมธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ รวมทั้งมีการพัฒนาผู้รับผิดชอบหน่วยงานทำาหน้าที่ดูแล กำากับการปฏิบัติงาน 

ขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติ 

อย่างถูกต้อง สร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบการมอบหมายงานเพื่อไม่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปีโดยพิจารณาตัวบ่งช้ีด้านความสำาเร็จ 

ของแผน และการบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิตหรือเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้าน 

การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕

๑๐. สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีรวมท้ังมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบงานสภามหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำาแบบรายงานประจำาปี (SAR) ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทำาสรุป

ผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจำาปีการศึกษา และมีการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุง และนำาผลจากข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำาเนินการของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองตามหลัก PDCA 

ผลการประเมินมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๘
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ได้กำาหนดวิธีการ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยได้พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้  

๑. ประเด็นในการประเมินอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีประเด็นในการประเมิน ๖ ด้าน และโดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมเมื่อวันที่  

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ได้พิจารณากำาหนดประเด็นในการประเมินเพิ่มเติม ๑ ด้าน รวมทั้งหมด ๗ ด้าน ดังต่อไปนี้  

๑. ภาวะผู้นำา

๒. ความสามารถในการวางแผนกำากับดูแล ติดตาม ทบทวนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

๓. ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

๔. ความสามารถในการบริหารงบประมาณ และบุคคล

๕. ความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๖. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ๑๐ ประการ

๗. สมรรถนะ (Competency) ของอธิการบดี

๒. เกณฑ์การประเมิน

ทุกข้อกระทงในแบบประเมิน กำาหนดระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) ๕ ระดับ ดังนี้

๕ หมายถึง ดีมาก

๔ หมายถึง ดี

๓ หมายถึง ปานกลาง

๒ หมายถึง น้อย

๑ หมายถึง น้อยมาก
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และทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามระดับคุณภาพ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐   หมายความว่า  ระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙   หมายความว่า  ระดับดี

ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙   หมายความว่า  ระดับน้อย

๓. แหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำาหนด 

แหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน จาก ๓ ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ จากการสำารวจความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารระดับคณะ และ 

ผู้บริหาร ระดับกอง  ด้วยวิธีการตอบแบบประเมินสมรรถนะ (Competency) ของอธิการบดี และการสำารวจความคิดเห็น 

ของบุคลากร และนักศึกษาจากทุกพื้นที่  ด้วยวิธีการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ส่วนที่ ๒ จากการสัมภาษณ์บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัย จากทุกพื้นที่

ส่วนที่ ๓ จากการพิจารณารายงานผลการบริหารงานของอธิการบดี การรับฟังการนำาเสนอรายงาน

สรุปผลการบริหารงานของอธิการบดี และการสัมภาษณ์อธิการบดี

โดยสรุปคะแนน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ได้ ๔.๕๑ คะแนน จาก ๕.๐๐ คะแนน ผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

ดังตารางต่อไปนี้

ลำาดับที่ ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน
ความหมายของ
ระดับคุณภาพ

๑ ภาวะผู้นำา ๔.๖๖ ดีมาก

๒ ความสามารถในการวางแผนกำากับดูแล ติดตาม ทบทวน

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔.๓๕ ดี

๓ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ๔.๖๔ ดีมาก

๔ ความสามารถในการบริหารงบประมาณและบุคคล ๔.๖๐ ดีมาก

๕ ความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ๔.๑๗ ดี

๖ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ๑๐ ประการ ๔.๖๔ ดีมาก

๗ สมรรถนะ (Competency) ของอธิการบดี ๔.๕๒ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ ดีมาก
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับคณะ สถาบัน สำานัก 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อทำาหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำานัก ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดท่ี ๑  ทำาหน้าท่ีประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง

คณะกรรมการชุดที่ ๒  ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการชุดที่ ๓  ทำาหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา

โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำาเนินการประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำานัก ประกาศ ณ วันที่ 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนการปฏิบัติงาน

ที่ได้เคยเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

๒. ศึกษาจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   

๓. สำารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานท่ีประเมินและบุคคลภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ประเมิน

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

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือพิจารณาแล้วน้ัน  โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ  สถาบัน  สำานัก  ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๒

ดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการประเมิน : หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง

ลำาดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ตำาแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ

๑ ผศ.ประเสริฐ   ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

๔.๘๐ ดีมาก

๒ นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

๔.๗๕ ดีมาก

๓ ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๗๓ ดีมาก

๔ นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

๔.๗๓ ดีมาก

๕ นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล ผูอ้ำานวยการสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔.๖๕ ดีมาก

๖ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๖๐ ดีมาก

๗ นายปรีดา  เกิดสุข              ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๔.๖๐ ดีมาก

๘ นายพลากร  พันธุ์มณี ผู้อำานวยการสำานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ๔.๕๑ ดีมาก

สรุปผลการประเมิน :  หน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ลำาดับที่
ชื่อ-สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ตำาแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ
๑ ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๕๐ ดี

๒ นางสุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ๔.๔๐ ดี

๓ ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ

๔.๔๐ ดี

๔ ผศ.สมคิด  ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๔.๔๐ ดี

๕ ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๔.๒๐ ดี

๖ ผศ.อภิญญา  วณิชพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ๓.๙๐ ดี
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สรุปผลการประเมิน :  หน่วยงานการเรียนการสอน  พื้นที่จังหวัดสงขลา

ลำาดับที่
ชื่อ - สกุล                                   

ผู้เข้ารับการประเมิน
ตำาแหน่ง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน ระดับ
๑ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

๔.๗๐ ดีมาก

๒ นางนุชลี   ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๔.๖๕ ดีมาก

๓ น.ส.ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำานง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๔.๖๒ ดีมาก

๔ รศ.จรูญ   เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๖๐ ดีมาก

๕ ดร.ภาณุมาศ  สุยบางดำา ผู้อำานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ๔.๖๐ ดีมาก

๖ ผศ.ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๔.๖๐ ดีมาก
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ผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการ

และสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาผลการสำารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 โดยสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ด้วยการแจกแบบสำารวจความพึงพอใจ 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

ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อฝ่ายเลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
( x )

S.D ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

๑.๑ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ๔.๓๕ ๐.๔๙ มาก

๑.๒ ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอำานวยความสะดวกต่างๆ    ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๓ ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมของสถานท่ี ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๔ ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๕ ความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๖ ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น เอกสาร 
      การจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๗ ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด

๑.๘ ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

รวม ๔.๕๙ ๐.๔๙ มากที่สุด
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย

( x )
S.D ระดับความ 

พึงพอใจ

๒. ด้านการทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และการประชุม

๒.๑ ความเหมาะสมของจำานวนการจัดประชุมที่กำาหนดเดือนละครั้ง ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๒.๒ ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม 
 เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก

๒.๓ ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก

๒.๔ ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอำานาจและหน้าที่ของ
      สภามหาวิทยาลัย 

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 และการจัดส่งรายงาน
การประชุมให้กรรมการรับรองภายหลังการประชุม

๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก

รวม ๔.๔๑ ๐.๕๖ มาก

๓. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

๓.๑ การติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๕๐ ๐.๖๑ มาก

๓.๒ จัดทำา website ของสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก

๓.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก

รวม ๔.๒๐ ๐.๖๓ มาก

๔. ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่สำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.๑ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๔.๒ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

๔.๓ เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ/ชัดเจน  เข้าใจง่าย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

๔.๔ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือร้น  เต็มใจให้บริการ ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

รวม ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทั้ง ๔ ด้าน ๔.๔๗ มาก
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 สรุป ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีต่อการดำาเนินงาน 

ของฝ่าย เลขานุการและสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ ระดับความพึงพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐  

ส่วนที่ ๒   ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑. วาระการประชุมควรเหมาะสมกับเวลาการประชุม (๓ ชั่วโมง) เรื่องที่ไม่จำาเป็นที่จะต้องจัดทำาวาระ

การประชุมก็ไม่ควรจัดเข้าวาระ  ถ้าเป็นอำานาจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สามารถสั่งการหรือดำาเนินการได้เลย

๒. การจัดประชุมสัญจรไปแต่ละพื้นที่ ฝ่ายเลขานุการควรจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยได้ไปดูพื้นที่จริง ๆ และได้พบปะกับบุคลากรด้วย 



คณะผู้จัดทำ�....

ที่ปรึกษ�

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดทำ�โดย

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้อำานวยการสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ ๑ ถนนราชดำาเนินนอก ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๔  โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๕
http://council.rmutsv.ac.th


