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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ๕	

แนะน�านายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			 ๖	

บทสรุปผู้บริหาร	 ๘	

ท�าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ๑๐

องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ๑๓

การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-		ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย		 ๑๕	

-		จ�านวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ๑๗	

-		จ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม	 ๑๘	

-		ประมวลผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย		 ๑๙	

กิจกรรมต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙		

-		การประชุมสัมมนา	อบรม	ศึกษาดูงาน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัย	 ๓๗	

-		การปฏิบัติหน้าที่อื่นของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย	 ๔๒	

การด�าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเชิงนโยบายและคณะกรรมการประจ�า ประจ�าปีงบประมาณ ๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๙	

ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

	 -		ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘	 ๕๕	

	 -		ผลการประเมินบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘	 ๕๖	

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 	

	 -		โครงสร้างองค์กรส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ๕๗											

	 -		รายงานความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ๕๘	

	 			ที่มีต่อการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

Contents

หน้า

สารบัญ

RM
UT

SV



RAJAMANGALA
UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA COUNCIL



5รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารจากนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์

 นับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรวีชิยั เมือ่วนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึง่เท่ากบัว่าเป็นสมาชกิใหม่ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

อกีครัง้เพราะทีผ่่านมากเ็คยได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัมาแล้วสมัยหน่ึง แต่ได้ลาออกกลางคนัเพราะไปสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชิกวฒิุสภา จงัหวัดสงขลา 

การได้รับโอกาสให้ท�างานเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เป็นสิ่งท่ีคุ้นเคยและสนใจอย่างมากมาโดยตลอด จึงนับเป็นเกียรติ 

อย่างยิ่งที่จะได้น�าความรู้และสติปัญญา มารับใช้ประเทศชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับใช้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย จึงขอยืนยันความพร้อมและความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะด�าเนินงานให้เป็นไปตามปณิธาน เปาประสงค์ 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเปดเผย โปร่งใส ปฏิบัติภารกิจ  

อย่างมีประสิทธภิาพให้เต็มศักยภาพ เพือ่ผลผลติท่ีมคีณุภาพและคุม้ค่า ตามท่ีได้รบัความไว้วางใจจากประชาคมมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท อ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 

 การท�างานของสภามหาวทิยาลยั มาจากความร่วมมอืของทกุฝาย จงึขอขอบพระคณุศาสตราจารย์กติติคณุพรีะศกัดิ์ 

จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ท่ีได้ทุ่มเทเสียสละเวลาช่วยท�างาน

ให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการทุกชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึน ซ่ึงได้ช่วยกลั่นกรองงานและให้ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคน 

ซ่ึงเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส�าคัญยิ่งในการท�างาน การขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 

หวังว่าจะได้เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเสริมเติมเต็มให้มหาวิทยาลัย มีความก้าวหน้า ก้าวไกล ตามปณิธาน ความมุ่งหวังของ

ทุกคน ทุกฝาย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                                                     

    

                                                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์)

                                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  นายประเสริฐ  ชิตพงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ ๑๓๓ 

ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

 เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ โดยมีพิธี

รับพระบรมราชโองการ แต่งตั้งฯ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช และพระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ จ�านวน ๙ รปู เจริญชัยมงคลคาถา ณ บรเิวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารส�านกังานอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

แนะนำ�น�ยกสภ�

มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
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ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 

วัน เดือน ปี เกิด ๖  กันยายน   ๒๔๙๑ 

ประวัติการศึกษา

      คุณวุฒิ                               พ.ศ.                                สถานศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชสวน ๒๕๑๓      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชสวน ๒๕๑๖        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.S. (Resources Management) ๒๕๑๙ Alabama A & M University, สหรัฐอเมริกา

Ph.D. (Agroecology) ๒๕๒๖ Rutgers – The State University of New jersey, 

     สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน Fulbright)  

ต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 - นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 - กรรมการบริหารและประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส�านักงาน 

   รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) (องค์การมหาชน)

 - กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์

 - กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในอดีต

 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสงขลา 

 - สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา (ประธานกรรมาธิการด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ด้านทะเลสาบสงขลา และด้านยางพารา วุฒิสภา) 

 - สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 

 - กรรมการบริหารองค์การสวนยาง และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 - ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๒ วาระ 

 - รองอธิการบดี (ด้านวิจัย บริการวิชาการ และกิจการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๒ วาระ 

 - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒ วาระ

 - หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/อิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑)

 Academique des Palmes ชั้น Commanduers จากรัฐบาลฝรั่งเศส (๒๕๔๖)

สภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย

ประวัติน�ยก
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 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นช่วง 

เปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญของสภามหาวิทยาลัย คือการเปลี่ยนนายกสภามหาวิทยาลัย จากวาระของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  มาเป็นรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 

ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการประชุมสภา

มหาวทิยาลยั ไปแล้วทัง้สิน้ ๑๒ ครัง้ โดยจัดประชมุสญัจรไปยงัพืน้ท่ีต่าง ๆ  ท้ัง ๓ พืน้ท่ี ได้แก่ พืน้ท่ีจงัหวัดสงขลา ประกอบด้วย

อ�าเภอเมือง และอ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อ�าเภอทุ่งสง อ�าเภอทุ่งใหญ่ 

และอ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และอ�าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร  

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งหมด ๒๑๔ เรื่อง จ�าแนกเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ๒ เรื่อง วาระปกติเรื่องเพื่อทราบ ๔๐ เรื่อง  เรื่องสืบเนื่อง 

๒๑  เร่ือง เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง ๔๐ เร่ือง เรื่องเพ่ือพิจารณา ๙๑  เรื่อง  วาระอื่น ๆ ๑๒ เรื่อง และวาระลับ  

เร่ืองเพ่ือพิจารณา ๘ เรื่อง โดยสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่  

แผนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 

อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ได้อนุมัติและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ จ�านวน  

๘ เรื่อง ออกข้อบังคับและวินิจฉัยข้อบังคับ จ�านวน ๔ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ�านวน ๕ หลักสูตร เห็นชอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้สอดคล้อง 

กับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จ�านวน ๓๖ หลักสูตรให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง 

บทสรุปผู้บริห�ร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน ๗๘ หลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบก�าหนด 

ต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย พจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๒ ราย และต�าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๒๙ ราย อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๔,๒๙๖ คน และระดับบัณฑิตศึกษา 

ทั้งหมด ๒๖  คน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ�านวน ๑๖  รายการ เป็นต้น

 นอกจากการประชุมแล้ว  สภามหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 ๑. จดัโครงการประชมุสมัมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ�าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ�าเภอเมือง จังหวัด

ตรัง  

 ๒. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง  

ครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑๑ – ๑๓ ตลุาคม  ๒๕๕๘  สถานพกัฟ้ืนและผักผอ่นกองทพับก สวนสนประดพิทัธ์ แห่งที ่๒ (โรงแรม 

Seapine) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 ๓. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัย  จ�านวน ๓ ครั้ง  

 ๔. การเยีย่มชมพืน้ทีใ่นแต่ละวิทยาเขตเพือ่พบปะกบับคุลากร และเรยีนรูส้ภาพพืน้ทีต่่าง ๆ  ของแต่ละวิทยาเขต และ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยฯ ได ้ถ ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู ่การปฏิบัติ  โดยการแจ้งมติ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม และผลการด�าเนินงาน 

ผ่านทางเว็ปไซต์ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ http://council.rmutsv.ac.th/ และได้จัดท�ารายงานประจ�าปี   

เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป  
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ท�าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป
นายกสภามหาวิทยาลัย

ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตั้งแต่
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙               

และปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก

นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

นายนิพนธ์  ภิญโญ

ดร.ชุมพล  เที่ยงธรรม

นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตั้งแต่
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 

รศ.ดร.สุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ

ศ.ดร.ส�าเริง  จักรใจ

นายสลิล  โตทับเที่ยง
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ผศ.รุจา  ทิพย์วารี
อธิการบดี

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผศ.ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี 

ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี
รองอธิการบดี

ฝายจัดการทรัพย์สินและหารายได้

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี

ประจ�าวิทยาเขตตรัง

ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ                

ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์
คณบดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

น.ส.ปิยาภรณ์ ธุระกิจจ�านง
คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์           
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

รศ.ดร.สมพร  ณ นคร
คณาจารย์

พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ผศ.คณิต  ขอพลอยกลาง
คณาจารย์   

พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

นายไพโรจน์  แสงอ�าไพ
คณาจารย์                              

พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม

ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
คณาจารย์     
พื้นที่ตรัง

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์
คณาจารย์
พื้นที่สงขลา

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ
คณาจารย์
พื้นที่สงขลา

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น
เลขานุการ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผศ.อุดร  นามเสน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัย
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ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งม ี

สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

   (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

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

สถาบัน ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

   (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนหกคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัยและข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งตาม (๓)

   (๕)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุจิ�านวนสบิสีค่น ซ่ึงจะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้จากบคุคล

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค�าแนะน�าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๒) (๓) และ (๔) 

ทัง้น้ี ผู้ทรงคณุวฒุดัิงกล่าวต้องมาจากผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกฎหมาย การงบประมาณ

และการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และด้านอื่น ๆ  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยค�าแนะน�าของอธิการบดี

 ให้สภามหาวทิยาลยัเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุคินหนึง่เป็นอปุนายกสภามหาวิทยาลยัท�าหน้าท่ีแทน

นายกสภามหาวทิยาลยั เมือ่นายกสภามหาวทิยาลยัไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้หรอืเม่ือไม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั

 ๒. อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๗  สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและ

หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) วางนโยบาย และอนมุติัแผนพฒันาของมหาวิทยาลัยเกีย่วกบัการศกึษา การส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู 

ทีเ่น้นการปฏบิตั ิท�าการสอน ท�าการวจิยั  ผลติครวูชิาชพี  ให้บรกิารทางวชิาการในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่สังคม 

ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   (๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด ในมหาวิทยาลัย 

เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

   (๓) ก�ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   (๔) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

   (๕) พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษาก�าหนด

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

วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

องค์ประกอบ

และอำ�น�จหน้�ที่ 
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   (๗)  อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

   (๘)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ  หรือการยกเลิกการสมทบ

   (๙)  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ

  (๑๐)  แต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบด ี คณบด ี ผูอ้�านวยการสถาบนั  ผูอ้�านวยการส�านกั  ผูอ้�านวยการวทิยาลยั  

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และกรรมการสภาวิชาการ

  (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

  (๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหา 

รายได้ของมหาวิทยาลัย

  (๑๓) พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

  (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน 

เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

  (๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  และอาจ 

มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

  (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

  (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ



 การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ด�าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส�าคัญ   

โดยก�าหนดปฏทินิการประชมุล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙)  

มีการประชุมรวม  ๑๒ ครั้ง   มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดประชุมสัญจรไปตามพื้นที่ 

หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�รดำ�เนินง�น

การประชุมครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑๓๓-๙/๒๕๕๘ วันที่		๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๘ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ วันที่		๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๘ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	จังหวัดตรัง

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘ วันที่		๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๘ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๓๖-๑/๒๕๕๙ วันที่		๒๙	มกราคม	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	

(ทุ่งใหญ่)	จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๗-๒/๒๕๕๙ วันที่		๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	จังหวัดตรัง

วันที่		๒๗-๒๘		กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

Retreat	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี															

ราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปี	๒๕๕๙

ณ	โรงแรมธรรมรินทร์	ธนา	จังหวัดตรัง

๑๓๘-๓/๒๕๕๙ วันที่		๒๕	มีนาคม	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๓๙-๔/๒๕๕๙ วันที่		๒๙	เมษายน	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๔๐-๕/๒๕๕๙ วันที่		๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๙ ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ		อ�าเภอขนอม	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๑-๖/๒๕๕๙ วันที่		๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๔๒-๗/๒๕๕๙ วันที่		๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

๑๔๓-๘/๒๕๕๙ วันที่		๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๙ ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	

(ไสใหญ่)	จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๔-๙/๒๕๕๙ วันที่		๒๐	กันยายน	๒๕๕๙ ณ		โรงแรม	ที	อาร์	ร็อค	ฮิลล์		อ�าเภอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๔๓-๘/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๔๔-๙/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
ณ  โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒๑๔ เรื่อง  จ�าแนกเป็นวาระพิจารณา

เชิงนโยบาย ๒  เรื่อง  วาระปกติเรื่องเพื่อทราบ ๔๐ เรื่อง  เรื่องสืบเนื่อง ๒๑ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง ๔๐ เรื่อง  

เรื่องเพื่อพิจารณา ๙๑  เรื่อง  วาระอื่น ๆ ๑๒ เรื่อง และวาระลับ เรื่องเพื่อพิจารณา ๘ เรื่อง  ดังต่อไปนี้

ครั้งที่
จ�านวนวาระปกติ (เรื่อง)

จ�านวนวาระลับ 
(เรื่อง)

รวมวาระ
การประชุม
แต่ละครั้ง

เชิง
นโยบาย

เพื่อ
ทราบ

สืบ 
เนื่อง

พิจารณา
ทักท้วง

เพื่อ
พิจารณา อื่น ๆ เพื่อ

ทราบ
เพื่อ

พิจารณา

๑๓๓-๙/๒๕๕๘ - ๓ ๒ ๖ ๕ - - ๑ ๑๗

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ - ๑๐ ๑ - ๗ ๑ - - ๑๙

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘ ๑ ๑ ๓ ๖ ๓ ๑ - ๑ ๑๖

๑๓๖-๑/๒๕๕๙ - ๒ ๒ ๑ ๖ ๑ - ๒ ๑๔

๑๓๗-๒/๒๕๕๙ - ๕ ๑ ๒ ๑๕ ๒ - ๒ ๒๗

๑๓๘-๓/๒๕๕๙ ๑ ๔ ๓ ๗ ๕ - - - ๒๐

๑๓๙-๔/๒๕๕๙ - ๒ ๑ ๑ ๑๕ ๒ - - ๒๑

๑๔๐-๕/๒๕๕๙ - ๕ - ๒ ๘ ๑ - - ๑๖

๑๔๑-๖/๒๕๕๙ - ๔ ๓ ๔ ๑ - - - ๑๒

๑๔๒-๗/๒๕๕๙ - ๑ ๒ ๔ ๑๐ - - ๒ ๑๙

๑๔๓-๘/๒๕๕๙ - ๑ ๓ ๓ ๑๐ ๑ - - ๑๘

๑๔๔-๙/๒๕๕๙ - ๒ - ๔ ๖ ๓ - - ๑๕

รวม ๒ ๔๐ ๒๑ ๔๐ ๙๑ ๑๒ - ๘ ๒๑๔

จ�านวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ครั้งที่
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๑๔ คน)

กรรมการ
โดยต�าแหน่ง             

(๒ คน)

กรรมการ
จากผู้บริหาร            

(๖ คน)

กรรมการจาก
คณาจารย์

ประจ�า            
(๖ คน)

รวม
(๒๘ คน)

คิดเป็น              
ร้อยละ

๑๓๓-๙/๒๕๕๘ ๑๒ ๒ ๖ ๖ ๒๖ ๙๐

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ ๑๐ ๑ ๖ ๔ ๒๑ ๗๒

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๓๖-๑/๒๕๕๙ ๑๐ ๒ ๕ ๖ ๒๓ ๗๙

๑๓๗-๒/๒๕๕๙ ๑๐ ๑ ๖ ๖ ๒๓ ๗๙

๑๓๘-๓/๒๕๕๙ ๑๒ ๑ ๔ ๖ ๒๓ ๗๙

๑๓๙-๔/๒๕๕๙ ๑๐ ๒ ๕ ๕ ๒๒ ๗๖

๑๔๐-๕/๒๕๕๙ ๑๑ ๑ ๕ ๖ ๒๓ ๗๙

๑๔๑-๖/๒๕๕๙ ๙ ๒ ๖ ๔ ๒๑ ๗๒

๑๔๒-๗/๒๕๕๙ ๑๑ ๒ ๖ ๖ ๒๕ ๘๖

๑๔๓-๘/๒๕๕๙ ๙ ๒ ๖ ๕ ๒๒ ๗๖

๑๔๔-๙/๒๕๕๙ ๑๒ ๒ ๖ ๕ ๒๕ ๘๖

เฉลี่ยจ�านวน 
กรรมการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครั้ง

๑๑ ๒ ๖ ๕ ๒๓ ๗๙

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ จ�านวน ๒๘ คน จ�าแนก 

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย) ๑๔ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ต�าแหน่งอธิการบดี ๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑ คน กรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัจากผูบ้รหิาร  ๖ คน กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจ�า ๖ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   

มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งละ ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙ จ�าแนกเป็นกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิ๑๑ คน  กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต�าแหน่ง ๒ คน  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูบ้รหิาร  

๖ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า ๕ คน  ดังต่อไปนี้   

จ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
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 (๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ที่เน้นการปฏิบัติ ท�าการสอน ท�าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม 

ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ 
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๑) อนุมัติแผนปฏิบัติงาน  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๒) ให้ความเห็นชอบขอบเขตและแนวทางการด�าเนินงานประเมินผลการด�าเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๓) อนุมัติแผนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๔) อนุมัติแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 (๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย 

เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน  ๘  เรื่อง

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม                  
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘

๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 
๒๕๕๘

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙

๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๘) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังต่อไปนี้
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 (๔) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

ทุกรอบการประชุม ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๒) รายงานบทสรุปการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง             
ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ ๒ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๓) รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๐ “ไสใหญ่เกมส์” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖) รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗) รายงานผลการน�าเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเงิน
รายได้จากการริบเงินหลักประกันซอง จาก บริษัท ฟาชวน ดิเวลล็อปเมนต์ จ�ากัด ฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจ�า

 (๓) ก�ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ 
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๑) พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๓ เรื่อง

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

วินิจฉัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�านวน ๑ เรื่อง

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๑) วินิจฉัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ 
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๘) รายงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Start-up) ระหว่าง ๙ มทร. กับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

๙) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๐) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑) รายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๒) รายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินโครงการโซล่าฟาร์ม (Solar Farm)

๑๓) รายงานความก้าวหน้าในการจัดท�าแผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

๑๔) รายงานผลการขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของส�านักงานวิทยาเขตตรัง

๑๕) รายงานการรับ – จ่ายเงิน ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๗

๑๖) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๗

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๑๗) รายงานผลการน�าผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “2015 
kaohsiung international Invention Exhibition” (KIDE 2015)  ในงาน Seoul 
Innovation International Fair 2015  (SIIF 2015)  และในเวที 2015  International 
Innovation and Invention Competition (IIIc 2015) 

๑๘) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๖-๑/๒๕๕๙
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๑๙) รายงานผลการได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

๒๐) รายงานผลการด�าเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๒๑) รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระลับ)

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๒๒) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๒๓) รายงานผลการด�าเนินงานศูนย์วิจัยพันธุกรรมและสุขภาพโคชน 

๒๔) รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Start-up)

๒๕) รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย ประจ�าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๒๖) รายงานความก้าวหน้า 9 RMUTs MEGA PROJECTS 

๒๗) รายงานผลการจัดกิจกรรมราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

๒๘) รายงานสรุปผลการบริหารงานในวาระนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ศรีวิชัย ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป  ในรอบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๒ วาระ (ตั้งแต่วัน
ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
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๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๓๗) รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งของไทย สู่ความยั่งยืนด้วย
นวัตกรรมน�าร่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๓๘) รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานระบบขนส่งทางราง 

๓๙) รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมมือกับเครือข่าย 
(การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK – 2016) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔๐) รายงานประจ�าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๔๑) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจ�าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  สิ้นไตรมาสที่ ๒                                           
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๔๒) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๙

๔๓) รายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

๔๔) รายงานสถานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ครบก�าหนดช�าระ
คืนเงินกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแนวทางการช�าระหนี้คืน

๔๕) รายงานการด�าเนินงาน Educational Pipeline 

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๒๙) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓๐) รายงานผลการด�าเนินงานการติดตามผลตามแผนสรรหาและทดแทนอัตราเกษียณ
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และแผนสรรหาและทดแทนอัตราเกษียณบุคลากรที่มีต�าแหน่ง
ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓๑) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๒) รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง 
จ�านวน ๒ ราย 

๓๓) รายงานข้อมูลความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๓๔) รายงานการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓๕) รายงานการเปดร้าน OTOP SHOWCASE สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
ศรีวิชัย

๓๖) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๑-๖/๒๕๕๙
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

๔๖) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี โดยการ
คัดเลือกกันเอง จ�านวน ๓ คน 
๔๗) รายงานผลการจัดโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมมือกับเครือข่าย (การร่วมจัด 
Symposium of International Languages and Knowledge SILK – 2016) 
๔๘) รายงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนจังหวัดตรัง สานพลังประชารัฐ  ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และจังหวัดตรัง
๔๙) รายงานผลการน�าผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “International Engineering 
Invention & Innovation Exhibition 2016 (I-ENVEX 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย
๕๐) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนพัฒนา
ระบบบัญชี ๓ มิติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบ ๖ เดือน
๕๑) รายงานผลมาตรการเยียวยานักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
๕๒) รายงานการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม และผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
๕๓) รายงานผลการด�าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) หลักสูตรระดับ
เบื้องต้น ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๕๔) รายงานสรุปงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวาระนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป  
๕๕) รายงานการจัดกิจกรรม 18th IMT-GT Varsity Carnival  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๕๖) รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๕๗) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนจัดหา
รายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ 
เดือน) และประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

๕๘) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น Green Campus ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

๕๙) รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผน
การประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

๑๔๔-๙/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๖๐) รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และรายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีต่อการด�าเนินงานของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
จ�านวน ๗๘  หลักสูตร

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๑) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะเกษตรศาสตร์
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะเกษตรศาสตร์
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะเกษตรศาสตร์
๗) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะศิลปศาสตร์
๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะ
ศิลปศาสตร์
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลัก จ�านวน  ๕  หลักสูตร

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ. ...)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ�านวน  ๕  หลักสูตร

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ....)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๒) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๑-๖/๒๕๕๙
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ



25รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
จ�านวน ๗๘  หลักสูตร
๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๑๒) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะ
เกษตรศาสตร์
๑๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะเกษตรศาสตร์
๑๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน�้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๒๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๒๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๒๔) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๒๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ
๒๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น�้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
จ�านวน ๗๘  หลักสูตร
๓๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๓๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๓๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๓๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.             
๒๕๕๕)  คณะเกษตรศาสตร์
๓๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๓๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๓๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๓๗) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
๓๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๓๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๔๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะบริหารธุรกิจ
๔๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
คณะบริหารธุรกิจ
๔๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะบริหารธุรกิจ
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
จ�านวน ๗๘  หลักสูตร

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๔๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๔๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔๙) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕๐) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕๑) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๕๒) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๕๓) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๑๔๑-๖/๒๕๕๙
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

๕๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๕) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๕๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)                
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๕๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะเกษตรศาสตร์
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การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
จ�านวน ๗๘  หลักสูตร

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๕๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๖๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๖๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๖๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
๖๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
๖๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
๖๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๖๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๖๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๖๘) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะสัตวแพทยศาสตร์

๖๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๗๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

๑๔๔-๙/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๗๑) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) (ใช้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๗๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๑)  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
๗๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๗๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๗๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ
๗๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๗๘) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ



29รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมครั้งที่
เรื่อง

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จ�านวน  ๓๖  หลักสูตร

๑๓๖-๑/๒๕๕๙
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๑) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ....)
๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
วิทยาลัยรัตภูมิ
๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ....) วิทยาลัยรัตภูมิ
๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
....) วิทยาลัยรัตภูมิ
๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
วิทยาลัยรัตภูมิ
๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
....) วิทยาลัยรัตภูมิ

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)  คณะบริหารธุรกิจ
๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
...)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๐) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...)  คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน�้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๑๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๔) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
...) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะ
บริหารธุรกิจ
๑๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...) คณะบริหารธุรกิจ
๑๗) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะบริหารธุรกิจ
๑๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะ
เกษตรศาสตร์
๑๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะเกษตรศาสตร์
๒๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...) คณะเกษตรศาสตร์
๒๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะเกษตรศาสตร์
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๒๒) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๓) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๒๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
...) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...) คณะเกษตรศาสตร์
๓๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะเกษตรศาสตร์

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๓๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น�้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๓๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔๔-๙/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๓๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะบริหารธุรกิจ

เรื่องอื่น ๆ จ�านวน ๕ หลักสูตร

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๑) แก้ไขรหัสรายวิชาในเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒) แก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะบริหารธุรกิจ

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๓) แก้ไขรายวิชาบังคับก่อน ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔) แก้ไขรายวิชาบังคับก่อน ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส�ารวจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๔๑-๖/๒๕๕๙
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

๕) แก้ไขรายวิชาในเล่มหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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 (๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส�านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�านัก วิทยาลัย

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๑) อนุมัติการแบ่งส่วนงานภายในระดับงาน สายสนับสนุนและสายวิชาการ  ในส่วนงานภายใน
ระดับคณะ  จ�านวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้
    ๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์
    ๒. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
    ๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ๔. วิทยาลัยรัตภูมิ

 (๗) อนุมัตใิห้ปรญิญา ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกาศนยีบตัรบณัฑติ อนปุรญิญาและประกาศนยีบตัร (อนุมตัิ

ให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๔,๒๙๖ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด  ๒๖  คน)

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๑) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑               
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ�านวน ๕ คน  และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑               
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ�านวน ๒ คน

๑๓๖-๑/๒๕๕๙
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๒) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๖ คน

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๓) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑             
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๒๔๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๕ คน

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๔) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒                
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน  ๘๘  คน

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๕) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒                
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน  ๓  คน

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๖) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๒,๔๕๖ คน  และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ�าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ�านวน ๓ คน

๗) พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๕ ราย 
ได้แก่
     ๑. Mr.Harald  Link  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การจัดการ)
     ๒. นายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิต
พืช)
     ๓. นายประกอบ  ทรัพย์ยอดแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)
     ๔. นางจ�าเนียร  ไชยรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (พัฒนาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร)
     ๕. นายนันทพงศ์  นาคฤทธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๘) อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ�า
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๑,๔๗๒ คน  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ�านวน ๑๒ คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจ�าปีการศึกษา  
๒๕๕๘  จ�านวน ๓๒ คน
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 (๘) พิจารณาเสนอเร่ืองเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๓) พิจารณาทบทวนการเสนอรายชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๑ ราย เนื่องจากด�ารงต�าแหน่งครบตามที่
ก�าหนดไว้ในค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙

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

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์พิเศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และกรรมการสภาวิชาการ

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๑) พิจารณาการขอลาออกจากต�าแหน่งรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ
พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 (๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๖-๑/๒๕๕๙
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๑) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ และจัดท�าระบบเครือข่าย

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๒) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อบริหาร
จัดการร้านจ�าหน่ายสินค้า OTOP
๓) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ทั้งในและต่างประเทศ
๔) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม (งานหอพัก) ของส�านักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง จ�านวน ๒ รายการ
๕) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เพื่อด�าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง จ�านวน ๓ รายการ
๖) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อใช้ปรับค่าตอบแทนร้อยละ ๔ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๗) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อใช้ปรับค่าตอบแทนร้อยละ ๔ ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๘) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
โรงยิมเนเซียมและสนามกีฬาฟุตบอล
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๙) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช               
(ทุ่งใหญ่) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง
๑๐) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมหอพัก ของส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ทุ่งใหญ่) เพื่อด�าเนินการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง 
๑๑) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อใช้เป็น
เงินส�าหรับส�ารองจ่ายในการด�าเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๑๒) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
สมทบค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๓) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะเกษตรศาสตร์  เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และจัดซื้อครุภัณฑ์

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๑๔) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และงบ
ประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส�าหรับเบิกจ่ายงวด
งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ งวดที่ ๒๑

๑๖) อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมงานหอพักของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา และปรับปรุงท่อระบายน�้าหอพักนักศึกษา

 (๑๑) พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย (พิจารณาให ้

ความเหน็ชอบก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย พจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน  

๒ ราย และต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๒๙ ราย)

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๑) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย (วาระลับ)

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ 
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย ได้แก่
    ๑. นายชัยนันท์  ปัญญาวุทโส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
    ๒. นายวิชัย  ประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    ๓. นางลักษมี  วิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี
    ๔. นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

๓) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย  ได้แก่               
นายพรนรายณ์ บุญราศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๑๓๖-๑/๒๕๕๙
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๕ ราย ได้แก่
    ๑. นายเสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    ๒. นางพรรณพร  อุไรวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
    ๓. นางฌานิกา  แซ่แง่ ชูกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
    ๔. นายชยณัฐ  บัวทองเกื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    ๕. นางพรโพยม  รักษาชล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการ

๕) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย (วาระลับ)
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การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๖) พิจารณาทบทวนสาขาวิชาในการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จ�านวน 
๑ ราย)
๗) พิจารณามติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย (วาระลับ)
๘) พิจารณาการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วาระลับ)

๑๓๘-๓/๒๕๕๙
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

๙) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๙ ราย ได้แก่
    ๑. นางสุชาดา  ศรีเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการ
    ๒. นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการ
    ๓. นางวัลลภา  พัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการตลาด
    ๔. นายนงเยาว์  อินทสโร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการ
    ๕. นายอัฎฐชัย  ถาวรสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาฟสิกส์
    ๖. นางสุนันทา  ข้องสาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี
    ๗. นางรัตนาพร  อนันตสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการประมง
    ๘. นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี
    ๙. นางณิชา ประสงค์จันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๑๐) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย ได้แก่
    ๑. นางสาววรพร  ธารางกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ภารพบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    ๓. นางสาวอังคณา  ใสเกื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    ๔. นางวันดี  นวนสร้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์

๑๔๒-๗/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๑๑) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ ราย ได้แก่
    ๑. นางชฎามาศ  แก้วสุกใส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    ๒. นางสุพดี  ธรรมเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    ๓. นางสาวมริสา ไกรนรา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
    ๔. นายสุภาษิต  ชูกลิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

๑๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๒ ราย ได้แก่
    ๑. นางพัชรินทร์  ฆังฆะ  รองศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    ๒. นางสาวณัฐฑิตา โรจนประศาสน์  รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย ได้แก่                              
นายสุวัจน์  ธัญรส  ศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ด�าเนินการน�าเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๑๔) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณีไม่ผ่านการประเมิน 
จ�านวน ๑ ราย  (วาระลับ)
๑๕) พิจารณารายงานผลการด�าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  (วาระลับ)

๑๔๔-๙/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๑๖) พิจารณามอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ส�าหรับต�าแหน่งระดับช�านาญงาน หรือช�านาญการ กรณีที่มี
เหตุผลความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งหมด

๑๗) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๒ ราย ได้แก่
    ๑. นางสาวกัญฐณา  สุขแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
    ๒. นายศิวดล  นวลนภดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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 (๑๒) แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดเพือ่พจิารณาและเสนอความเหน็ในเรือ่งหนึง่

เรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๑) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ แทนต�าแหน่งที่
ว่างลง  จ�านวน ๑ ราย

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ 
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพิ่มเติม 
จ�านวน ๑ ราย
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

๑๓๖-๑/๒๕๕๙
๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๓๗-๒/๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑๓๙-๔/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๖) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๗) แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๔๓-๘/๒๕๕๙
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๘) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

๑๔๔-๙/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๙) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต�าแหน่งที่ว่าง
ลง  จ�านวน ๑ ราย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๘) พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณ
อายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๑ ราย 
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 (๑๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีเสนอ และอาจ 

มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๓-๙/๒๕๕๘
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

๑) พิจารณาอนุมัติการด�าเนินการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษามาตรการเยียวยา สาขา
วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๑๔๐-๕/๒๕๕๙
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

๒) พิจารณาการเลื่อนเปดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔๑-๖/๒๕๕๙
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

๓) อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะรายงานประจ�าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

๑๔๔-๙/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๔) พิจารณาการด�าเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามหนังสือส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๓/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และหนังสือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๓/๑๐๓๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

๕) พิจารณาการด�าเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ�าและข้าราชการ  ตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒
(๑)๑.๑๓/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
หนังสือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๓/๑๐๓๘๓ 
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามความเห็นคณะ
กรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘

 (๑๔) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ เรื่อง

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ 
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง The ASEAN Fisheries 
Education Network (ASEAN - FEN) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 นอกจากการประชุมแล้ว  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สภามหาวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  มีกิจกรรม  ดังต่อไปนี้  

 ๑. โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ในระหว่าง 
วันท่ี ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง  

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ในระหว่าง 

วันที่  ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องธนาภูมิ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง  ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ จ�านวน ๑๑๒ คน โดยมีกิจกรรม

หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมต่�ง ๆ

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของสภามหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



 ๒. โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่  ๒ ในระหว่าง 
วนัที ่ ๑๑ – ๑๓ ตลุาคม  ๒๕๕๘ ณ สถานพกัฟ้ืน
และพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่ง
ที่ ๒ (โรงแรม Seapine) อ�าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
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  ๑.๑ บรรยายพเิศษ หวัข้อเรือ่ง พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เกีย่วกบัเรือ่งโครงการหลวง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  (การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : มูลนิธิโครงการหลวง) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.สันทัด  โรจนสุนทร  ราชบัณฑิต  ส�านักวิทยาศาสตร์

  ๑.๒  บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวมที่เป็นประโยชน์ 

แก่ประชาชนจากมุมมองของนักประชาสัมพันธ์  โดย นายสุนิติ์  ทีวะเวช  นักประชาสัมพันธ์ นักวิจารณ์และนักเขียนอิสระ

  ๑.๓  บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเร่ืองดินเสื่อมโทรม  

โดยเฉพาะเรือ่งดนิเปรีย้ว (พระราชด�ารใินการแก้ไขดนิปัญหา) โดย ดร.พสิทุธ์  วจิารณสรณ์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันาดนิ มลูนธิิ

ชัยพัฒนา  และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน

  ๑.๔ น�าเสนอแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิยสูค่วามเข้มแข็งเฉพาะทาง (Reprofiling 

RMUTSV)  โดย  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

  ๑.๕ น�าเสนอโครงการพฒันาเศรษฐกจิชายฝ่ังของไทย สูค่วามยัง่ยนืด้วยนวตักรรม  โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์อดุร  

นามเสน  ผู้ช่วยอธิการบดี  

  ๑.๖ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็ง 

เฉพาะทาง (Reprofiling RMUTSV)

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙  แห่ง ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ๙ แห่ง ครัง้ที ่๒  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ในการก�ากบั

ดแูลและการบรหิารมหาวทิยาลยัจาก ๑๑ ปีทีผ่่านมา และการเตรยีมความพร้อม เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัให้ก้าวสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ตลอดจนก�าหนดทศิทางกลยทุธ์ และยทุธศาสตร์ด้านการบรหิารของ ๙  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล 
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 โดยม ีดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ประธานทีป่ระชุมนายกสภาและอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และนายก

สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เป็นประธานในการเปดการประชมุ และบรรยายพเิศษเรือ่ง “ประเทศไทยกบั

การปรับทศิทางมหาวทิยาลยั” ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย  มนีายกสภามหาวทิยาลยั พร้อมด้วยกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร และบุคลากร  เข้าร่วมจ�านวน  ๔๑ คน

 ๓. การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ได้มกีารประชมุ สมัมนา อบรม ศกึษาดงูาน และกจิกรรมการแลกเปลีย่น

เรยีนรู้เพ่ิมเตมิระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ง  โดยได้เรยีนเชญิกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิและผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความ

เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือมาเล่าเรื่องราว และเชิญบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความ

ส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ในพื้นที่ต่าง ๆ มาน�าเสนอข้อมูล “หลักการท�างานที่ประสบความส�าเร็จ”  หลังจากการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้  
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 ๓.๑ การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน

เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที่

การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วม  

๑. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัย           

(เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑ – ๓/๒๕๕๙)

๒. รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ นายสภามหาวิทยาลัย 

(เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙)  

๓. ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ  (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วม 

๑.  ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

๒. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

๓. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๔. ผู้บริหารจาก ๓ มหาวิทยาลัย

๕. ตัวแทนจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

สถานที่  โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช 

รีสอร์ท  จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนาเครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙  เมษายน ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วม 

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

สถานที่  ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 
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 ๓.๒  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัย  

วันที่/ผู้บรรยาย/เรื่อง สถานที่

เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ในคราวประชุมครั้งที่                

๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘  ตัวแทนบุคลากรในพื้นที่วิทยาเขตตรัง  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าเสนอข้อมูลหลักการท�างานที่ประสบ

ความส�าเร็จ  ในหัวข้อ “การบรูณาการงานวิจัยสู่การบริการรับใช้

สังคม”

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารส�านักงานวิทยาเขต

ตรัง  อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ในคราวประชุมครั้งที่ 

๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘  ตัวแทนบุคลากรในพื้นที่สงขลา 

โดย นายนพดล  โพชก�าเหนิด สังกัดคณะศิลปศาสตร์ น�าเสนอ

ข้อมูลหลักการท�างานที่ประสบความส�าเร็จ ในหัวข้อ 

“โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก 

LDPE โดยใช้ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน”

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  ในคราวประชุม ครั้งที่ 

๑๓๖-๑/๒๕๕๙  ดร.พร วิรุฬห์รักษ์  อาจารย์สังกัดจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ 

“การน�าองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ ส�าหรับการน�าไปพัฒนา

ต่อยอดในการท�าธุรกิจ รวมถึงสร้างประสบการณ์ในการท�าธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง”  

ณ ห้องประชุม AB 306 ชั้น ๓ ส�านักงาน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การน�าองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ
ส�าหรับการน�าไปพัฒนาต่อยอดในการท�าธุรกิจ รวมถึงสร้างประสบการณ์ในการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง”
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 นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ความส�าคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อ 

เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยการมอบหนังสือเรื่อง เรียนรู้ 

สู่การเปลี่ยนแปลง โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู ้บริหาร ในคราวประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๓๖-๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  

 ๑. การเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  ๒. ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในโครงการสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  ๓. การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  ๓.๑ พิธีฉลองปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน) แด่ พระเทพ 

สุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดชัยมงคล 

พระอารามหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การปฏิบัติหน้าที่อื่น ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หนังสือเรียนรู้สู ่การเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนบล็อก 

ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ใน Gotoknow จ�านวน ๒๖ ตอน ตีความ

จากหนังสือ Transformative Learning in Practice : Insight from 

Community, Workplace, and Higher Education เขียนโดย  

Jack Mezirow, Edward W. Taylor and Associates ตีพิมพ์ 

เมื่อ ค.ศ. 2009
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  ๓.๒ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

  ๓.๓  พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์  วันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารส�านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
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  ๓.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 

๑๙ กันยายน  ๒๕๕๙ ณ หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  ๓.๕ งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙   

ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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 ๔. การเยี่ยมชมพื้นที่ในแต่ละวิทยาเขตเพื่อพบปะกับบุคลากร และเรียนรู้สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละวิทยาเขต  

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ๔.๑  สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้จัด

ประชุมสัญจรไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหาร ได้พบปะบุคลากร  พร้อมทั้งเยี่ยมชมครัวกินรี  ซึ่งเปดให้บริการอาหารด้วยเมนูที่หลากหลาย 

รสชาติอร่อย อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  วิทยาเขตตรัง  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า

ราชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั (Rajamangala  Trang Aquarium) ชมการแสดงโชว์ความสามารถแมวน�า้  ณ อาคารแสดง

โชว์ความสามารถสัตว์หลังใหม่ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นให้กับวิทยาเขตตรัง 

  ๔.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน “ทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗” ประจ�าปี ๒๕๕๙  

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ทุ่งใหญ่) อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ในระหว่างวนัที ่๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยเยีย่มชมกจิกรรมของบุคลากรและนกัศกึษาในพืน้ท่ีวทิยาเขตนครศรธีรรมราช  

อาทิเช่น การจัดนิทรรศการ การบริการทางวิชาการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  

การออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะต่าง ๆ  และกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
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 ๕. ร่วมแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยฯ บุคลากร และนักศึกษา  ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑  ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้รับการโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

  ๕.๒  ศ.ดร.อทุยัรตัน์  ณ นคร (กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ)  ได้รบัทุนศาสตราจารย์วิจยัดเีด่น ประจ�าปี 

๒๕๕๙ จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ : Genetics and Improvement of Aquatic Animal 

Production

      ๕.๓  รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

  ๕.๔ ดร.ชาตรี หอมเขียว ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของเล่นไม้จากแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ ได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง จาก KIDE 2015 และรางวัลพิเศษ จาก Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property  

Network Forum ประเทศมาเลเซีย ในงาน Kaohaiung International Invention and Design EXPO 2015 , Dec 4-6 

  ๕.๕ อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดงจาก KIDE 2015 และรางวลัพเิศษ จาก Leading Innovation Award จากInternational Intellectual Property  

Network Forum ประเทศมาเลเซีย ในงาน Kaohaiung International Invention and Design EXPO 2015 , Dec 

4-6  

  ๕.๖ ผศ.บัญญัติ นิยมวาส  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก  

International Innovation and Invention Competition เมือ่วนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘  ณ ประเทศไต้หวนั และ รางวลัเหรยีญ

ทองแดง จากคณะกรรมการของประเทศไต้หวัน และรางวัลพเิศษ จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers 

ประเทศโปแลนด์  ในงาน Seoul Innovation International Fair 2015 เมือ่วนัที ่๒๖-๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๘  ณ กรงุโซล 

ประเทศเกาหลใีต้ และรางวลัพิเศษ จาก WIIPA ประเทศไต้หวนั ในงานวนันกัประดษิฐ์ ๒๕๕๘  เมือ่วนัท่ี ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

  ๕.๗. ผศ.ดร.จารุวัฒน์  เจริญจิต ผลงานชุดเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนรังสีอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟาโดยใช ้

เทอร์โมอิเล็กทริก ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก International Innovation and Invention Competition เมื่อวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไต้หวัน

  ๕.๘ รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส  ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟัก

แบบน�้าหมุนเวียนกึ่งปด” ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  รางวัลระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  ๕.๙ ดร.จเร  สุวรรณชาต และ ผศ.ดร.นันทชัย  ชูศิลป์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “บ้านใบตาลโตนด”  ได้รับ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  รางวัลระดับดี  จากสภาวิจัยแห่งชาติ
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  ๕.๑๐ นางสาววิชุดา  แก้วคง และนางสาวนิติญา ห้อยสกุล (นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์) ซึ่งมี ดร.ชาตรี   

หอมเขียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ผลงาน Non-Toxic Fiberboard from Rubberwood Sawdust หรือ ไม้อัดปลอด

สารพิษ ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาได้ จ�านวน ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัล เหรียญทอง จาก I-Envex 2016 รางวัล Leading  

Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) รางวัล Honor of Inven-

tion จาก World Invention Intellectual Property Associations ( WIIPA) และรางวัล Special Award on Stage 

จาก I-Envex 2016 ในงาน “International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2016 (I-ENVEX 2016)  

ณ Universiti Malaysia Perlis รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย

  ๕.๑๑ รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล  และนายพลชัย  ชุมวงษ์  (นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์) ผลงาน The  

Utilization of Waste Materials from Palm Tree หรือ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากต้นปาล์มน�้ามัน ซึ่ง

สามารถคว้ารางวัลมาได้จ�านวน ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation  

Promotion Association (INNOPA) รางวัล เหรียญเงิน จาก I-Envex 2016  รางวัล Leading Innovation Award 

จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) และ รางวัล Honor of Invention จาก World  

Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ในงาน “International Engineering Invention &  

Innovation Exhibition 2016 (I-ENVEX 2016)  ณ Universiti Malaysia Perlis รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย

  ๕.๑๒ นางสาวเจนจิรา  ขวัญอ่อน นางสาวพิมพ์ชนก  บัวแก้ว และนางสาวสิริรัตน์  แก้วนุ้ย  (นักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์) ซึ่งมี อาจารย์สุวิพล มหศักดิสกุล เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ผลงาน An automated egg boiling 

machine with Android Application หรือ เครื่องต้มไข่อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาได้จ�านวน 

๒ รางวัล ได้แก่ รางวัล เหรียญเงิน จาก I-Envex 2016 และ รางวัล Leading Innovation Award จาก International 

Intellectual Property Network Forum (IIPNF) ในงาน “International Engineering Invention & Innovation 

Exhibition 2016 (I-ENVEX 2016)  ณ Universiti Malaysia Perlis รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย



48 รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากซ้ายไปขวา 

๑. รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  

    (นายกสภามหาวิทยาลัย)                                                        

๒. รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  

    (กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                         

จากซ้ายไปขวา  

๑. ดร.จเร  สุวรรณชาต (บุคลากร) 

๒. รศ.สุวัจน์  ธัญรส (บุคลากร)                       

๓. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป 

   (นายกสภามหาวิทยาลัย) 

๔. ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล

   (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 

๕. ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์  (บุคลากร) 

๖. ผศ.รุจา ทิพย์วารี (อธิการบดี)

จากซ้ายไปขวา                                            

๑. อ.วรพงค์ บุญช่วยแทน  (บุคลากร)                

๒. ดร.ชาตรี หอมเขียว  (บุคลากร)                 

๓. ผศ.ดร.จารุวัฒน์   เจริญจิต (บุคลากร)                                                    

๔. ผศ.บัญญัติ นิยมวาส  (บุคลากร)
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ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร

พัฒน�เชิงนโยบ�ย

และคณะกรรมก�รประจำ� 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย  ได้แต่งตัง้คณะกรรมการประจ�าชุดต่าง ๆ  เพือ่มอบหมายให้ปฏบิตัิ

การอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  พิจารณากลั่นกรองหรือสนับสนุนการท�าหน้าที่ของ

สภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้    

 ๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

 ๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

 ๓. คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

 ๔. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น  ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ๕. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 ๖. คณะกรรมการสภาวิชาการ 

 ๗. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี ้ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่พฒันาเชงินโยบายด้านต่าง ๆ  โดยมีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ  

เป็นประธานของแต่ละกรรมการ  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย   

ดังต่อไปนี้

 ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

 ๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

      (Auditing)

 ๓. คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ๔. คณะกรรมการนโยบายการเงิน  

 ๕. คณะกรรมการนโยบายด้านผังเมืองและสาธารณูปโภค  

 ๖. คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา  

 ในการนี ้ได้สรปุรายงานผลการด�าเนินงานคณะกรรมการท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 ๑. พิจารณาและก�าหนดระดับต�าแหน่ง ต�าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยก�าหนดต�าแหน่ง

จากระดับปฏิบัติการ เป็นต�าแหน่งระดับช�านาญการ จ�านวน ๓ ต�าแหน่ง

 ๒. พิจารณาผลการประเมนิเพือ่แต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งสงูขึน้ ต�าแหน่งประเภททัว่ไป ต�าแหน่งประเภทวชิาชพี

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้

  ๒.๑ อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น จ�านวน ๓ ราย

  ๒.๒ ไม่อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น จ�านวน ๑ ราย        

 ๓. พิจารณาและมมีติเหน็ชอบการจดัท�าค�าขอกรอบอตัราก�าลงัพนกังานราชการ รอบที ่๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ถึง ๒๕๖๓ จ�านวน ๖๐ อัตรา
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 ๔. พิจารณาและอนุมัติแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  

 ๕. พิจารณาและมีมติเห็นชอบการโอน-ย้ายของข้าราชการ จ�านวน ๑ ราย

 ๖. พิจารณาและมีมติเห็นชอบการรับรองคุณวุฒิข้าราชการ จ�านวน ๑ ราย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

 ๑. พิจารณารับรองคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  จ�านวน   ๔  ราย

 ๒. พิจารณาอนุมัติตัดโอนต�าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  จ�านวน  ๒ ราย

 ๓. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  จ�านวน ๑  ราย

 ๔. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …….

 ๕. พิจารณาเห็นชอบ (รา่ง) ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยั วา่ด้วยการใชเ้งินอุดหนนุ ประเภทเงิน

อุดหนุนทั่วไปส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..........

 ๖. พิจารณาอนุมัติระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  จ�านวน ๒ เรื่อง  

   ๖.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   ๖.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ๗. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  

 ๘. พิจารณาอนุมัติประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๑๑ เรื่อง

   ๘.๑ เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับค่าตอบแทนสูงสุดหรือใกล้สูงสุด 

ของประเภทและระดับต�าแหน่ง    

   ๘.๒ เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย   

   ๘.๓ เรื่อง การก�าหนดต�าแหน่งและมาตรฐาน ก�าหนดต�าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

   ๘.๔ เรื่อง การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรอง

   ๘.๕ เรื่อง การก�าหนดคุณสมบัติและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนต�าแหน่งวิชาชีพให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งนิติกร      

   ๘.๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

   ๘.๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย

   ๘.๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ๘.๙ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  ประสบการณ์ หรอืมคีวาม

ช�านาญงานเป็นพิเศษ และบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ๘.๑๐ เร่ือง การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุส�าหรับพนักงานราชการท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย

  ๘.๑๑ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก

 ๙. พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษา

ผลดี ผลกระทบ ภาษีและการหักลดหย่อนในการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลประกอบการการจัดตั้งกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้ด�าเนินการจัดตั้งไปแล้ว
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คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

 ๑. พิจารณาด�าเนินการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ดังนี้

   ๑.๑ ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จ�านวน  ๒๙  ราย

   ๑.๒ ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ�านวน  ๒  ราย

   ๑.๓ ต�าแหน่งศาสตราจารย์  จ�านวน  ๑  ราย

   ๑.๔ ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณีไม่ผ่านการประเมิน  จ�านวน  ๑ ราย

   ๑.๕ พิจารณาทบทวนสาขาวิชาในการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ราย

 ๒. คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู ้และสร้างแรงบนัดาลใจเกีย่วกบัการขอ

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ�านวน ๖ ครั้ง 

 ๓. รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้

ที่ ๑๔๗-๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น

 ๑. พิจารณาการเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น จ�านวน ๓ ราย

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จ�านวน ๓ 

ต�าแหน่ง

 ๓. พิจารณาผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  จ�านวน ๑ ราย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 ๑. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง  

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๓  ราย  

 ๒. พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบการประเมินครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง  

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์   จ�านวน ๓ ราย  

 ๓. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์  ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลิกจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย  จ�านวน ๑ ราย

 ๔. พจิารณาเรือ่งร้องทกุข์  การไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการพจิารณาเลือ่น

เงินเดือน  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จ�านวน ๔ ราย 

 ๕. พจิารณาเรือ่งร้องทกุข์  ผลการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการรอบประเมนิ ที ่๒/๒๕๕๘ ของ ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ�านวน ๑ ราย 

 ๖. พจิารณาเรือ่งร้องทกุข์  การไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการพจิารณาเลือ่น

เงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จ�านวน ๑ ราย
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คณะกรรมการสภาวิชาการ

  ๑. พิจารณาเสนอหลักสูตรปรับปรุง จ�านวน ๔๓ หลักสูตร  ดังต่อไปนี้

       ๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ�านวน ๓๓ หลักสูตร

   ๑.๒ ระดับปริญญาโท จ�านวน ๕ หลักสูตร

   ๑.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ�านวน ๕ หลักสูตร

  ๒. พิจารณาเสนอหลักสูตรใหม่ จ�านวน ๗ หลักสูตร

  ๓. พิจารณาเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๔. พิจารณาเสนอเอกสารแนวคิดหลัก จ�านวน ๕ หลักสูตร

  ๕. พิจารณาเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน  ๕๓ หลักสูตร 

  ๖. พิจารณาเสนอแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร จ�านวน ๕ หลักสูตร เช่น  แก้ไขรหัสรายวิชาในเล่มหลักสูตร

  ๗. ให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั ว่าด้วยการสอบของนกัศกึษา พ.ศ. ........

  ๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. ..........

  ๙. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ......

 ๑๐. ให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ว่าด้วยการเรยีนปรบัพืน้ฐาน พ.ศ. ..........

 ๑๑. พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน  ๔,๒๙๖ คน  และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๑ คน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 ๑. รายงานผลการด�าเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  ๑๓๖-

๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๙

 จ�านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน   ๑๓๑  คน  ดังนี้ 

   - ภาคปกติ    จ�านวน  ๓๙  คน

   - ภาคสมทบ  จ�านวน  ๙๒  คน

 ๒. พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ�านวน ๓๑ คน

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร

 ๑. ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ได้รับทราบและพิจารณา

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

   ๑.๑ รับทราบผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.) 

   ๑.๒ รบัทราบผลการด�าเนินงานตามแผนสรรหาและทดแทนอตัราเกษยีณบุคลากรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.)

   ๑.๓ รับทราบผลการด�าเนินงานตามแผนสรรหาและทดแทนอตัราเกษยีณบคุลากรทีม่ตี�าแหน่งทางวชิาการ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.)
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 ๒. ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ได้รับทราบและพิจารณา 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

   ๒.๑ รับทราบสรุปผลจ�านวนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต�าแหน่งทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.)

   ๒.๒ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมจ�านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าเพื่อรองรับการเป็น

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร โดยที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทาง  ดังนี้

    ๑) ให้ตรวจสอบอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยให้ฝายวิชาการเป็นผู้ด�าเนิน

การส�ารวจข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อจะได้ด�าเนินการให้ทันตามเงื่อนไขของ สกอ. ซ่ึงฝาย

วิชาการได้สรุปประเด็นปัญหาโดยส่วนใหญ่ พบว่า อาจารย์ประจ�าหลักสูตรไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม

เกณฑ์ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง พร้อมทั้งได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย กระตุ้นให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้ไปน�าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก�าหนด    

    ๒) อาจจะต้องด�าเนินการให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีผลงานอยู่แล้วและยังไม่มีที่ตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ 

ด�าเนินการตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยแทน อาจจะต้องออกเป็นฉบับพิเศษเพื่อให้ทันต่อเวลา ซึ่งฝายวิชาการได้แจ้ง

ให้คณะ/วทิยาลยั ส่งผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรตพีมิพ์ ลงในวารสารของมหาวทิยาลยั เพือ่เป็นการเพ่ิม

ทางเลือกในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอีกทางหนึ่ง

 ๓. รายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัฯ ด้านแผนบรหิารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

ครั้งที่  ๑๓๘-๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๙

 ๔. รายงานผลการด�าเนินงานการติดตามผลตามแผนสรรหาและทดแทนอัตราเกษียณบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก และแผนสรรหาและทดแทนอัตราเกษียณบุคลากรที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  ๑๓๘-๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๙

 ๕. เสนอ (ร่าง) แผนสรรหาและพฒันาบคุลากรในสาขาวชิาทีส่อดคล้องกบัความต้องการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย  ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  ๑๔๓-๘/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Auditing)

 ๑. เสนอ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการด�าเนินงานประเมินผลการด�าเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย  ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  ๑๓๕-๑๑/๒๕๕๘   เมื่อวันที่  ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๘

 ๒. รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงาน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  ๑๔๘-๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๙
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คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 คณะกรรมการกจิการสภามหาวทิยาลยั  ได้ด�าเนนิการพจิารณากลัน่กรองและวางระบบการจดัวาระการประชมุก่อน

น�าเสนอทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัในทกุ ๆ  เดือน ส่งผลให้สภามหาวทิยาลยัสามารถใช้เวลาพจิารณาเรือ่งส�าคญัทีต้่องอนมัุติ 

และระดมความคิดเห็นในเรื่องเชิงนโยบายได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน

 รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านแผนจัดหารายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๔๓-๘/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการนโยบายด้านผังเมืองและสาธารณูปโภค

 รายงานความก้าวหน้าในการจัดท�าแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค ในการประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  ๑๓๔-๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

 ๑. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้านส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  ๑๓๗-๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๖ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

 ๒. พิจารณา (ร่าง) ระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นกัศึกษาทีม่ผีลการเรยีน

หรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ......
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ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน                                    

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๘

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกลไกในการก�ากับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘   

มหาวิทยาลัยฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

องค์ประกอบ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๔๑ ระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๓.๗๖ ระดับดี

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๔ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๒๔ ระดับดี

เฉลี่ย ๕ องค์ประกอบของ สกอ. ๓.๓๙ ระดับดี

องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม ๕ส ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย ๕.๐๐ ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน ๕.๐๐ ระดับดีมาก

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

เฉลี่ย ๔ องค์ประกอบของ Srivijaya ๕.๐๐ ระดับดีมาก

เฉลี่ย ๙ องค์ประกอบ ของ สกอ. และ Srivijaya ๔.๔๒ ระดับดี

ระดับคุณภาพ

๐.๐๐ - ๑.๕๐  การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ - ๒.๕๐  การด�าเนินงานต้องปรับปรุง

๒.๕๑ - ๓.๕๐  การด�าเนินงานระดับพอใช้

๓.๕๑ - ๔.๕๐ การด�าเนินงานระดับดี

๔.๕๑ - ๕.๐๐  การด�าเนินงานระดับดีมาก

ระบบการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล
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ผลก�รประเมินบทบ�ท

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

 การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการ

ศึกษา ๒๕๕๘ ได้ด�าเนินการโดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถาม ซึ่งค่าเกณฑ์วัดบทบาทของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ได้ก�าหนดเป็นระดับดังนี้

ระดับ ค่าคะแนน ผลการประเมิน
ระดับที่ ๕ คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ การด�าเนินงาน    ระดับ ดีมาก
ระดับที่ ๔ คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ การด�าเนินงาน    ระดับ ดี
ระดับที่ ๓ คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ การด�าเนินงาน    ระดับ พอใช้
ระดับที่ ๒ คะแนน ๑.๕๑ – ๒๕๐ การด�าเนินงาน    ต้องปรับปรุง
ระดับที่ ๑ คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด�าเนินงาน    ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

 ซึ่งเกณฑ์คะแนนที่ผ่านการประเมิน คือ ๓.๕๑ ข้ึนไป และจากการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปผลตามตารางดังต่อไปนี้

ล�าดับ
ที่

หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

การแปลผล

๑ สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดท�าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่
ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

๔.๗๕ ดีมาก

๒ สภามหาวิทยาลัยก�าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ด�าเนินงาน รวมทั้งก�ากับติดตามการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี

๔.๘๐ ดีมาก

๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

๔.๘๕ ดีมาก

๔ สภามหาวิทยาลัยก�ากับติดตามการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๘๐ ดีมาก

๕ สภามหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแนวทางและการประเมินผลงานของผู้
บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

๔.๗๕ ดีมาก

๖ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  
อย่างสม�่าเสมอ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

๔.๘๐ ดีมาก

๗ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
และน�าผลเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุง พัฒนา 

๔.๙๕ ดีมาก

๘ หน่วยงานสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

๔.๘๐ ดีมาก

๙ สภามหาวิทยาลัยด�าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า รวม
ทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๔.๙๐ ดีมาก

๑๐ สภามหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี รวมทั้ง                 
มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๔.๗๐ ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๘๑ ดีมาก
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วิสัยทัศน์ : มุ่งสนับสนุนและตอบสนองต่อภารกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล

พันธกิจ :  

 ๑. บริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ 

จัดการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 ๒. ด�าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย สรรหาอธิการบดี และด�าเนินการประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส

 ๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทาลัย และประสานงานในการน�านโยบาย 

ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

 ๔. ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัย ติดตามรายงานผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  

และคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โครงสร้างองค์กรส�านกังานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางดรุณี  ลีนิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ                
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง                
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์                
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล

สำ�นักง�นสภ�

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
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 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ ของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ท่ีมีต่อการด�าเนินงานของฝายเลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ น�าผลการส�ารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 โดยส�านกังานสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้เกบ็ข้อมลูจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ด้วยการ

แจกแบบส�ารวจความพึงพอใจ  จ�านวน  ๒๔ ชุด  และได้รับแบบส�ารวจความพึงพอใจคืนมา  จ�านวน  ๑๙  ชุด ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ ๗๙   ใช้ระดับคะแนน ๕ ระดับ ซึ่งมีค่าช่วงคะแนน ดังนี้

     ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

     ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับความพึงพอใจ มาก

     ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

     ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับความพึงพอใจ น้อย

     ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

 น�าเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินในรูปแบบตาราง  ดังนี้

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
(   )

S.D ระดับความ 
พึงพอใจ

๑. ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป

๑.๑  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับฝายเลขานุการ ๔.๓๕ ๐.๔๙ มาก

๑.๒  ความพึงพอใจต่อการอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น การจองตั๋ว

เครื่องบิน การจัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง   

๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๓  ความพึงพอใจต่อสถานที่พัก ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๔  ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๕  ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๖  ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๑.๗  ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น เอกสาร

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๑.๘  ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด

๑.๙  ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่มีต่อการดำาเนินงานของฝ่ายเลขานุการ

และสำานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

ร�ยง�นคว�มพึงพอใจ
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
(   )

S.D ระดับความ 
พึงพอใจ

๒.  ด้านการท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และการประชุม

๒.๑ ความเหมาะสมของจ�านวนการจัดประชุมที่ก�าหนดเดือนละครั้ง ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๒.๒ ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม 

เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก

๒.๓ ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก

๒.๔ ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอ�านาจและหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัย 

๔.๔๕ ๐.๖๐ มาก

๒.๕ ความเหมาะสมของจ�านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๖ การจัดเตรียมข้อมูลเพียงพอและชัดเจน ส�าหรับประกอบการตัดสินใจในวาระ

ต่าง ๆ

๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๗ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมที่จัดไว้ประมาณ   ๓ ชั่วโมง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก

๒.๘ การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด

๒.๙ การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด

๒.๑๐ ความถูกต้องในการจัดท�ารายงานการประชุม และการจัดส่ง

รายงานการประชุมให้กรรมการรับรองภายหลังการประชุม

๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๕๙ มาก

๓. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ

๓.๑  การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบาย/มติของ 

สภามหาวิทยาลัยฯ

๔.๒๕ ๐.๕๕ มาก

๓.๒  จัดท�า website  ของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐๖๙ มาก

๓.๓  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๒ ๐.๖๔ มาก

๔.  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.๑  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด

๔.๒  เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

๔.๓  เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ/ชัดเจน เข้าใจง่าย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

๔.๔  เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากที่สุด

 สรุป ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีต่อการด�าเนินงานของฝาย

เลขานุการและส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๕๔  
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ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

จัดท�าโดย
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางดรุณี  ลีนิน  ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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

โทร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๕๕  โทรสาร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๕๖

http://council.rmutsv.ac.th

คณะผู้จัดทำ�
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