
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔) 

 

ความเป็นมา 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๗-๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านสายวิชาการ และด้านสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด 

 ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๗-๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดใ้ห้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยผลการปฏิบัติงาน                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุค่าเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย ๙ ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 

 

 



การด าเนินการ 

 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิ.ย. – ก.ย. 
๒๕๖๓) และประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔) มีผลการปฏิบัติงาน                          
ในปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุค่ าเป้ าหมาย ๔ ตัวชี้ วัด  และไม่บรรลุ เป้ าหมาย ๙  ตัวชี้ วัด                 
จากตัวชี้วัดที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๑. กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เน้นทักษะปฏิบัติ จึงท าให้การด าเนินการของกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
แผน จ าเป็นต้องเลื่อนออกไป และจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 ๒. ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการไม่ให้มีการจัดกิจรรมที่มีการวมตัวของคน จ านวนเกินกว่า ๒๐ คนหาก
เกินกว่า ๒๐ คน ให้ขออนุญาตนายอ าเภอท้องที่ ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันโรคท่ีเพียงพอเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได ้
 ๓. กิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การส่งบุคคลไปฝึกทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน
เอกชน หรือแม้แต่การจัดท าข้อตกลงหรือการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อาจจะต้องมการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัด และมีการแบ่งกลุ่มค่อนข้างชัดเจนแล้ว แต่สิ่งที่จะให้สัมฤทธิ์ผลได้
เร็วขึ้น คือผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในลักษณะของโปรโมชั่น                
ที่เป็นเชิงรุกในการที่จะสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ เพราะจากกายภาพและศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการ
เข้าถึงชุมชน และอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่น จากนั้นจึงน าเอาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเข้าสู่วิชาการ และน า
วิชาการไปสร้างผลงานทางวิชาการหรือพัฒนาบุคลากรไปด้วย ซึ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรที่ท าให้เกิดความม่ันคงของ
ชุมชน และความมั่นคงในวิชาชีพ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดท าแผนรวม (Master Plan) เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาทางด้านบุคลากรทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และครบวงจร 
 ๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแนวคิดหรือนโยบายในการจัดหาบุคลากรหรือฟูมฟักบุคลากร ให้ไปรองรับ
เทคโนโลยีหรือวิชาการในศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือศาสตร์ที่ถนัดที่สุด เพ่ือเป็นการสร้างความ                 
โดดเด่น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ และขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนด้านความเป็นอยู่ และทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ด้วย 
 ๓. ในการพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพนักบริหาร ในส่วนของศักยภาพ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการออกแบบ
หลักสูตร โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้มองภาพการ
บริหารให้ทันสมัยมากขึ้น และเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และหลังจากที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากร ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเช่นใดบ้างจากการ
ที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๔. ในส่วนของครูช่าง โดยการที่มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างเงื่อนไขให้ตรงกับทักษะของอาจารย์ ควร
ก าหนดโควตาหรือสัดส่วนในการก าหนดความเชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การประเมินเป็นรูปธรรมและประเมินได้       
เรื่องนี้ควรจะให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะอาจารย์บางรายมีพ้ืนฐานที่ไม่ได้เก่งเรื่องวิจัย หากขับเคลื่อนใน
เรื่องขอครูช่างจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์นักปฏิบัติ 



 ๕. อาจารย์ที่เก่งทางด้านทักษะปฏิบัติ (ครูช่าง) ส่วนใหญ่จะส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท แต่หากเป็นคณุวุฒิปริญญาโท ก็จะก าหนดว่าเป็นสายใด แต่ปัจจุบันนี้ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการรับ
อาจารย์เข้ามาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ที่เน้นการรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก 
ซึ่งมีทักษะด้านปฏิบัติน้อย ฉะนั้นในการพัฒนาบุคลากร ควรจะให้มีลักษณะของครูช่าง โดยเฉพาะคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ควรที่จะมีครูช่างเพ่ือที่จะพัฒนาทักษะปฏิบัติให้กับนักศึกษา 
 ๖. ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ควรมีการประชาสัมพันธ์ไว้                     
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือมีการประชาสัมพันธ์อ่ืนให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับบุคลากร 
 ๗. แผนพัฒนาบุคลากร เป็นแผนที่มีความส าคัญ และมหาวิทยาลัยฯ คงมีการเริ่มจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โอกาสนี้จึงควรมีการประเมิน
ในเรื่องของวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ ๕ ด้านของมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม                    
เช่นใดบ้างในอีก ๕ ปีข้างหน้า มีประเด็นใดที่ต้องเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะวางแผนแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม่ และควรมีการถกกันในเรื่องของวิสัยทัศน์ 
ทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
 ๘. การพัฒนาบุคลากร หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ ควรมี
แนวทางกากับและวิเคราะห์ว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ด้านใดบ้าง จะเป็นจุดที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ส่งเสริมเพ่ิมเติมหรือด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน และเพ่ือเป็น
ทิศทางในการส่งเสริมบุคลากรที่ต้องการส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจะต้อง
วิเคราะห์ในส่วนของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อ เป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ใด ที่จะสอดรับ
กับความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับ จะท าให้บุคลากรมีความตื่นตัว และควรจะ
มีการก าหนดสัดส่วนว่าจะส่งเสริมบุคลากรภายในให้มีคุณวุฒิเท่าใด สัดส่วนการรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก
จากภายนอกเข้ามาเท่าใด 
 ๙. การอบรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะไม่สามารถหวัง
ผลเต็มร้อยได้ ทักษะปฏิบัติบางอย่าง เช่นกิจกรรมละลายพฤติกรรม หากไม่สามารถท าได้ต้องตัดออกและเมื่อ
ด าเนินการแล้วผลลัพธ์อาจได้เพียงร้อยละ ๗๐ หรือร้อยละ ๘๐ ซึ่งดีกว่าไม่ได้ด าเนินการที่ส าคัญคือการจัด
ออนไลน์ค่าใช้จ่ายจุถูกลงและสามารถจัดได้หลายครั้ง 

ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุค่าเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ 
และไม่บรรลุเป้าหมาย ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ จากตัวชี้วัดที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด 

 

อ้างอิงข้อมูล 
๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๖-๑๒/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ http://council.rmutsv.ac.th/node/191 (หน้า ๙) 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 



ข้อมูลอ้างอิง 
๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๖-๑๒/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ http://council.rmutsv.ac.th/node/191 (หน้า ๙) 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
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รายงานการประชมุ 
สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

ครัง้ที ่206– 12/๒๕64 
วนัพฤหสับด ีที ่ 25  พฤศจกิายน  ๒๕64  เวลา 09.00 น. 
ผา่นระบบการประชุมออนไลน ์Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผูม้าประชมุ 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์ส าเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธ ารงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางด า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
(ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชมุ 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 

(ลาประชุม) 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  5 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  9 นายเชาวัชร์  ตรงจิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง ช่างเทคนิค 
12 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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  6 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
13 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 อาจารย์สุดคะนึง ณ ระนอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15 นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
16 นางนุจรี  โปฏกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

เริ่มประชมุเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 206 – 12/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่  ในวันที่ 16  พฤศจิกายน  2564  
   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี

ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1 /2564  ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ  
แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ ตามข้อเสนอ
ของเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด ใช้เงินประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ส าคัญ
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 ด้านส าคัญ ได้แก่ การเยียวยา 
ท่องเที่ยว เกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งในบางโครงการ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเข้าไปมีส่วน
ร่วมได้ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติให้ยกเว้นมติ ครม. เพ่ือด าเนินการจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้
ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายเลน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 21 จังหวัด เพ่ือ
น าที่ดินที่เป็นป่าชายเลน เนื้อที่รวม 4 ,105 ไร่ 4 ตารางวา ไปด าเนินการจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มี พ้ืนที่ป่าชายเลนเช่นกัน ซึ่งในอนาคตอาจจะมี
แนวทางให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นั้น  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  
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1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนพฤศจิกายน  2564 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 

ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2564  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2564  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้
เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 2. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2564   ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย และกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้  ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้บริหาร
สถาบันกล่าวค ามั่นในการสนับสนุนความร่วมมือตามข้อตกลง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 3. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  วัดม่วงหอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง นามว่า 
สมเด็จองค์ปฐมรัตนมงคลชัย (หลวงพ่อสมหวัง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รุ่นสมหวังราชมงคล และจัดพิธี   
มหาพุทธาภิเษก  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ต่อไป 
 4. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการร่วมส่งตัวแทนคณาจารย์  จ านวน 8 ท่าน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมอบรมโครงการ “SILK 
ROAD ICT ADVANCED WORKSHOP” โดยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Chongqing University 
of Posts and Telecommunications  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และหลังจบการร่วมพิธีเปิด อธิการบดีได้
มอบหมายให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประชุมหารือ เพ่ือวางแผนกิจกรรมที่สามารถท าได้ต่อไปในอนาคต  
 5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายวสวัตต์  ริยาพันธ์ นักศึกษา
สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
 6.  คณะกรรมการนักข่าวมืออาชีพ ประกาศผลการประกวดโครงการนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2564 
สาขา โทรทัศน์ออนไลน์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรวีิชัย จังหวัดสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สุดยอดนักข่าวป้ายแดง ได้แก่ ข่าวเสียงที่ไม่อยากได้ยิน ผลงาน
ของ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กลุ่ม “คน เกือบ จริง” มีการน าเสนอประเด็นเรื่องเด็กแว้นที่น่าสนใจ 
น าเสนอได้ครอบคลุมในทุกมิติ ในเชิงเทคนิคมีการขึ้นซีจีซ้อนค าพูด ภาษามือ ในภาพรวมถือว่าผลิตได้ในระดับที่มี
คุณภาพทั้งในเชิงประเด็นและภาพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา เป็นที่ปรึกษา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2.2  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา  2562   และประจ าปีการศึกษา  2563 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ส านักพระราชวัง            
ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงก าหนดวันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562  
และประจ าปีการศึกษา  2563  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2565 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.3  รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ และความก้าวหน้า
เรื่องการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สถานการณ์การติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ  ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 134 ราย 
ซ่ึงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลา 90 ราย  พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 ราย และพ้ืนที่จังหวัดตรัง 26 ราย 
เป็นนักศึกษา 108 ราย และบุคลากร 26 ราย โดยในเดือนพฤศจิกายน พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน จ านวน 36 ราย เป็น
นักศึกษา 33 ราย และบุคลากร 3 ราย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้กล่าวถึง ความก้าวหน้าเรื่องการจัดสรรวัคซีน
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประสานโดยตรงไปยังปลัดกระทรวงฯ และนายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประสานกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในแต่ละ
พ้ืนที่ได้เลย โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ สามารถที่จะ Walk in เข้ารับ
การฉีดวัคซีนได้เลย ทั้งนี้ ในส่วนของนักศึกษา จากการส ารวจข้อมูลของกองพัฒนานักศึกษา พบว่า ณ วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 การรับวัคซีนของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 15,002 ราย  ได้รับวัคซีนแล้ว 6,070 ราย 
โดยพ้ืนที่สงขลา นักศึกษาได้รับวัคซีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.06  พ้ืนที่นครศรีธรรมราช เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.20  และพ้ืนที่
ตรัง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.29  คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้นร้อยละ 40.46 จากเดิมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 
ร้อยละ 26.26 และในส่วนของบุคลากร จากการส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พบว่าการรับวัคซีน
ของบุคลากร ซ่ึงมีทั้งหมด จ านวน 1,848 ราย  ได้รับวัคซีนแล้ว 1,504 ราย คิดเป็นสัดส่วนบุคลากรที่ได้รับวัคซีน
ทั้งสิ้นร้อยละ 81.39 จากเดิมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 78.41 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของวัคซีนจาก
การจัดสรรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานเรื่องของการเร่ง
ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา ไปยังประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เพ่ือประสานกับ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกระทรวงฯ ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยฯ แล้ว แต่
ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอนของวัคซีนที่จัดสรรให้ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรมาในเดือนธันวาคม 2564  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้กล่ าวถึงการเตรียมเปิดภาคการศึกษาที่ 2        
ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
เปิดการเรียนการสอนของจังหวัด เพ่ือให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ นั้น นักศึกษาจะต้องได้รับ
วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดที่เข้ามาในสถาบันอุดมศึกษา แต่นักศึกษาได้รับวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ 
40.46 ซ่ึงยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงเห็นว่าในการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม  
2564 ควรจะจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ต่อไปอีก 2 เดือน แต่หลักสูตรที่มีความส าคัญ เช่น หลักสูตร
เครื่องกลเรือ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ถูกควบคุมโดยกรมเจ้าท่า จึงไม่สามารถที่จะสอนปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ได้ 
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มหาวิทยาลัยฯ จึงได้สั่งการให้หลักสูตรท า Sandbox เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตามเวลา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะเข้ามาตรวจเพ่ือประเมินพ้ืนที่ต่อไป  ทั้งนี้ จาก
การหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีความเห็นว่าในเดือนธันวาคม 2564 หรือเดือนมกราคม 2565  หากนักศึกษา
ในแต่ละพ้ืนที่สามารถท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะหารือกันอีกครั้งและขอ
อนุมัติกับทางจังหวัด ซึ่งศูนย์บริการสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะอนุญาตให้เปิดการเรียนการ
สอนแบบ On-site ได้หรือไม่ รวมถึงด าเนินการตามขั้นตอนฯ และปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
อย่างเคร่งครัด และมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกๆ หนึ่งสัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องจัดหาให้กับแต่ละพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อไป 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรร
วัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาแล้ว ควรจะมีการประชาสัมพันธ์และหารือกับ 
ทุกคณะ ให้ใช้วิธีการรณรงค์ทุกรูปแบบ และเร่งให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.4  โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่  (ครม.สัญจร)  
ณ จังหวัดกระบี่   

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
รายงานรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่  
(ครม.สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2564  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ                 
ทราบว่า เมื่อได้รับทราบว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 16  
พฤศจิกายน  2564 ทางภาคเอกชนของจังหวัดตรัง จึงมีแนวคิดให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ เคย
เสนอของบประมาณจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 2-3  พฤศจิกายน  
2563 โครงการพัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูน งบประมาณ 247 ล้าน  และได้รับการประสานจากนายขจรศักดิ์ 
เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้มหาวิทยาลัยฯ เตรียมข้อมูลโครงการเดิม แต่ปรับปรุงให้เน้นไปทางการท่องเที่ยว 
จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าเสนอโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก  โดยอิง
ข้อมูลโครงการเดิมที่เคยได้เสนอของบประมาณ 247  ล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว แต่ตัดงบประมาณลงมาเหลือ 50 ล้านบาท  
เนื่องจากได้รับทราบว่ามีงบประมาณจ ากัด โดยจากการหารือในเบื้องต้นคาดว่าจะได้งบประมาณอยู่ที่  50 ล้านบาท  
จึงได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการและน าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และได้น าเสนอถึงความพร้อมของพ้ืนที่ของ  
มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ให้กับทางจังหวัดและภาคเอกชนของจังหวัดตรังได้รับทราบ เพ่ือที่จะได้เข้าใจและให้การ
สนับสนุน ซึ่งการปรับงบประมาณจาก 247 ล้านบาท  ให้เหลือ 50 ล้านบาท นั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องส่งไปยังส านัก
งบประมาณ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2564 ซึ่งจากการด าเนินการปรับปรุงโครงการ สรุปว่ามหาวิทยาลัยฯ ตัดเหลือ
งบประมาณ  82 ล้านบาท  โดยเป็นโรงพยาบาลสัตว์น้ า 13,653,800 บาท ปรับปรุงอควาเรียม  47,162,300 บาท  
ห้องปฏิบัติการ 8,603,900 บาท และถนน 12,580,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมาก เช่น โรงพยาบาลสัตว์น้ า 
จะมีการตัดครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งออก เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเข้ามาตั้งโรงพยาบาลสัตว์น้ าภายใน 
มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเป็นผู้จัดหางบประมาณมาเอง ในส่วนของอควาเรียม 
จะเป็นเรื่องของการซ่อม การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิม การปรับปรุงหลังคา การซื้อแมวน้ า และปรับปรุงส่วนจัดแสดงที่เป็น
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ดิจิทัล ในส่วนของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามา  และในส่วนของการ
ปรับปรุงถนน ก็จะมีการปรับปรุงเฉพาะผิวถนนก่อน  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. โครงการที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่  (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่  เมื่อ
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2564 มีทั้งสิ้น 32 โครงการ งบประมาณ  8,000-9,000 ล้านบาท ซึ่งบางโครงการเป็น
โครงการระยะยาว ที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการติดตามในเรื่องโครงการต่างๆ 
เหล่านั้นด้วย 

  2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรไว้ด้วย จะต้องมีทีมที่จะไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิจัยด้วย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีนโยบายชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ เมื่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีความพร้อมแล้ว ควรจะจัดทีมให้แข็งแกร่ง และท าแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะได้ให้ข้อเสนอแนะ และน าแผนนั้นไปก ากับบุคลากรต่อได้  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้ 
  - ไม่มี – 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ แจ้ง   
  อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบผล

ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่าง  พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ในคดีการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษา
กลับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  มิได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
จะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 1.7 เท่า ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เพราะงบประมาณที่ได้รับ จะต้องน าไป
ด าเนินการเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ก็ได้มีการจัดสวัสดิการแล้ว ถึงถือว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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 1.4.2  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. ซึ่งเมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  2564  ที่ผ่านมา ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรทั้ง 3 วาระ ซึ่งมีการลงมติ เห็นด้วย 293  คะแนนเสียง งดออกเสียง 1  คะแนนเสียง และไม่ลงคะแนน
เสียง 1 คะแนนเสียง  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งเรื่องให้กับวุฒิสภาในการพิจารณาเห็นชอบ 3 วาระเช่นกัน ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2564 ตอนวาระแรก วุฒิสภารับหลักการ เห็นด้วย 190 คะแนนเสียง 
งดออกเสียง 1 คะแนนเสียง และไม่ลงคะแนน 1 คะแนนเสียง  โดยได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จ านวน 21 คน 
เพ่ือพิจารณา  ซึ่งเมื่อผ่านวุฒิสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้า เพ่ือลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป โดยคาดว่าน่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในกลางเดือนมกราคม 2565  ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. จะช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน ฉะนั้นสาขาใดของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สาขาสัตวศาสตร์ ควรจะต้องเร่งศึกษาเก่ียวกับร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. ว่ามีรายละเอียดเช่นใด และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. 
ดังกล่าว อาจจะมีผลกระทบกับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 205 - 11/๒๕64       

วันพฤหัสบดี ที่ 28  ตุลาคม  ๒๕64 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 205 - 11/๒๕64  วันพฤหัสบดี ที่ 28  ตุลาคม  ๒๕64 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเปน็มา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้ก าหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั   รับทราบ 
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4.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๗-๘/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านสายวิชาการ และด้านสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด 
   ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยที่ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุค่าเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ๙ ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ใช้วัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด ดังสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด 

รายงานผลการด าเนินงาน 
งปม. ๖๓ 

(มิ.ย. – ก.ย. ๖๓) 
งปม. ๖๔  

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑. จ านวนบุคลากรที่ผา่นการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร  
    (๑) หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง (คน)  
    (๒) หลักสูตรผู้บรหิารระดับกลาง (คน)  
    (๓) หลักสูตรผู้บรหิารระดับต้น (คน)  

 
๒๐ 
๓๐ 
๓๐ 

 
- 
- 

๕๐ 

 
๒๐ 
๓๐ 
๓๐ 

 
๒๖ 
๔๑ 
- 

๒. จ านวนบุคลากรที่ผา่นการอบรม หลักสตูรพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร  
    (เตรียมผู้บริหาร) (คน)  

๔๐ - ๔๐ - 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก (%)  ๒๕ ๒๔.๑๕ ๒๘ ๒๗.๓๘ 
๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านทักษะทางวิชาชีพ (คน) ๑๕ - ๑๕ - 
๕. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ผศ จากจ านวน อ. (%) ๑๐ ๕.๙๓ ๑๐ ๖.๒๗ 
๖. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ที่ด ารงต าแหน่ง รศ. จากจ านวน ผศ. (%) ๓ ๐.๓๕ ๕ ๐.๖๙ 
๗. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ศ. จากจ านวน รศ. (%) ไม่ก าหนด - ไม่ก าหนด - 
๘. จ านวนบุคลากรที่มตี าแหน่งสูงขึ้น (คน) ๑๕ ๓ ๑๕ - 
๙. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมการให้บริการที่ดี (Service mind)  
    (ส าหรับบุคลากรปฏิบตัิงาน) (%)  

๑๐๐ - ๑๐๐ ๘๙.๘๙ 

๑๐. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการอบรมการให้บริการที่ดี (Service mind)  
      (ส าหรับหัวหน้างาน/ผอ.ส านกังาน/ผอ.กอง) (%) 

๓๐ - ๔๐ ๙๕.๐๐ 

๑๑. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการอบรมทักษะชีวิต (%) ๓๐ ๕๖.๔๖ ๔๐ ๗๗.๐๖ 
 

   ทั้งนี้ จากการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการประชุมหารือและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
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   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการจัดประชุมมาแล้ว ๔ ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
๑) ด้านผู้บริหาร ๒) ด้านสายวิชาการ และ ๓) ด้านสายสนับสนุน  

   2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเกลี ่ยอัตราก าลังบุคลากรในกองที ่ย ุบเลิกตามโครงสร้าง
หน่วยงานใหม่ และการตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณา 

   3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิยาลัยฯ พิจารณา    

   4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
   5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือก าหนดเป็นสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรในคณะเกษตรศาสตร์ และให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และ
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เห็นชอบให้นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไปสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการจัดประชุมมาแล้ว ๓ ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. รับทราบผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๓) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔) และ
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1 ได้เสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยฯ ในการก ากับดูแลบุคลากรที่ลาศึกษา โดยเสนอให้
มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดให้บุคลากรที่ลาศึกษาต่อพบปะอธิการบดี เพ่ือเป็นการติดตามบุคลากรเทอมละครั้ง ผ่าน
ระบบออนไลน์ และควรมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้บุคลากรไม่ส าเร็จการศึกษา 
    1.2 เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นจะต้องสื่อสารกับบุคลากรสายวิชาการให้รู้ว่าจะพัฒนา
ตัวเองอย่างไรให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ และต้องให้คณะวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
   2. รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ 

   3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และให้
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรก าหนดให้มีอีกช่องทางส าหรับอาจารย์ที่เก่งทางด้านทักษะปฏิบัติ รัก
ในการสอน มีความทุ่มเท (ครูช่าง) โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างเงื่อนไขให้ตรงกับทักษะของอาจารย์ ควรก าหนดโควตา
หรือสัดส่วนในการก าหนดความเชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การประเมินเป็นรูปธรรมและประเมินได้ 
    3.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าวิจัยสถาบันเพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบงานและเป็นข้อสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการพัฒนาและสนับสนุนการท าวิจัยให้แก่บุคลากร 
    3.3 มหาวิทยาลัยฯ ควรให้หน่วยงานมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินก่อนที่จะ
เสนอผลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยฯ และควรประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยใช้ผู้ร่วมงานเข้ามาร่วมประเมิน ออกแบบ
การประเมินให้ครอบคลุม 
   4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิ.ย. – ก.ย. ๖๓) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๖๓ – 
ก.ย. ๖๔) เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
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  เพ่ือให้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย             
จึงเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัด และมีการแบ่งกลุ่มค่อนข้างชัดเจนแล้ว แต่สิ่งที่จะให้สัมฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้น 
คือผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในลักษณะของโปรโมชั่น ที่เป็นเชิงรุกในการที่
จะสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ  เพราะจากกายภาพและศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการเข้าถึงชุมชน และอุตสาหกรรมภายใน
ท้องถิ่น จากนั้นจึงน าเอาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเข้าสู่วิชาการ และน าวิชาการไปสร้างผลงานทางวิชาการหรือพัฒนา
บุคลากรไปด้วย ซึ่งเหล่านี้เป็นวัฎจักรที่ท าให้เกิดความมั่นคงของชุมชน และความมั่นคงในวิชาชีพ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
จึงควรจัดท าแผนรวม (Master Plan) เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาทางด้านบุคลากรทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และครบวงจร 
 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแนวคิดหรือนโยบายในการจัดหาบุคลากรหรือฟูมฟักบุคลากร ให้ไปรองรับเทคโนโลยี
หรือวิชาการในศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือศาสตร์ที่ถนัดที่สุด เพ่ือเป็นการสร้างความโดดเด่น และสร้างชื่อเสียง
ให้มหาวิทยาลัยฯ  และขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนด้าน
ความเป็นอยู่ และทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย 
 3. ในการพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพนักบริหาร ในส่วนของศักยภาพ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการออกแบบหลักสูตร 
โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้มองภาพการบริหารให้ทันสมัย 
มากขึ้น  และเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากร 
ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเช่นใดบ้างจากการที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 4. ในส่วนของครูช่าง โดยการที่มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างเงื่อนไขให้ตรงกับทักษะของอาจารย์ ควรก าหนด
โควตาหรือสัดส่วนในการก าหนดความเชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การประเมินเป็นรูปธรรมและประเมินได้ เรื่องนี้ควรจะให้เกิด
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะอาจารย์บางรายมีพ้ืนฐานที่ไม่ได้เก่งเรื่องวิจัย หากมหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนในเรื่องขอครูช่าง 
จะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์นักปฏิบัติ 
 5. อาจารย์ที่เก่งทางด้านทักษะปฏิบัติ (ครูช่าง) ส่วนใหญ่จะส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท แต่หากเป็นคุวุฒิปริญญาโท ก็จะก าหนดว่าเป็นสายใด แต่ปัจจุบันนี้ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ในการรับอาจารย์เข้ามา
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ที่เน้นการรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีทักษะด้านปฏิบัติ
น้อย ฉะนั้นในการพัฒนาบุคลากร ควรจะให้มีลักษณะของครูช่าง  โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ควรที่
จะมีครูช่างเพ่ือที่จะพัฒนาทักษะปฏิบัติให้กับนักศึกษา 
 6. ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  ควรมีการประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยฯ  หรือมีการประชาสัมพันธ์อ่ืนให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบุคลากร 
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 7. แผนพัฒนาบุคลากร เป็นแผนที่มีความส าคัญ และมหาวิทยาลัยฯ คงมีการเริ่มจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โอกาสนี้จึงควรมีการประเมินในเรื่องของวิสัยทัศน์หรือ
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นใดบ้างในอีก 5 ปีข้างหน้า มีประเด็นใดที่
ต้องเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะวางแผนแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับ
ใหม่ และควรมีการถกกันในเรื่องของวิสัยทัศน์ ทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) 
 8. การพัฒนาบุคลากร หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแนวทาง
ก ากับและวิเคราะห์ว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในด้านใดบ้าง จะเป็น
จุดที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ส่งเสริมเพ่ิมเติมหรือด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน และเพ่ือเป็นทิศทางในการส่งเสริมบุคลากรที่
ต้องการส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งจะต้องวิเคราะห์ในส่วนของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ไป
ศึกษาต่อ เป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ใด ที่จะสอดรับกับความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก ากับ จะท าให้บุคลากรมีความตื่นตัว และควรจะมีการก าหนดสัดส่วนว่าจะส่งเสริมบุคลากรภายในให้มีคุณวุฒิเท่าใด 
สัดส่วนการรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอกจากภายนอกเข้ามาเท่าใด  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

4.3  รายงานผลการด าเนินงานด้านวิจัยและบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564)   

ความเป็นมา 
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบอ านาจให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  สงรักษ์) เพ่ือก ากับดูแลการบริหารงานและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้
ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) และระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัย 
เพ่ิมคุณภาพของงานวิจัย ส่งเสริมการบริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ชี้น าสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน นั้น 
   ในการนี้ เพ่ือเป็นการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ จึงเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานด้านวิจัยและบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นมากในเรื่องของการวิจัยพ้ืนที่ การสร้างนวัตกรรมต่างๆ  อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการน าผลงานเหล่านั้นให้ออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์  ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าได้มีงานวิจัยสอดแทรก
เข้าไป และมีคนที่สามารถดึงผลงานในส่วนนั้น มาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
 2. จากทิศทางการวิจัยในแต่ละกลุ่ม และแผนงานวิจัย นั้น เนื่องจากบางกลุ่มมีหัวข้อเดียวกันกับอีกกลุ่ม 
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการรวมโครงการที่มีทิศทางสอดคล้องกัน ให้เป็นเรื่องเดียวกัน  เมื่อไปท าโครงการในชุมชน จะได้
เป็นเรื่องเดียวกัน  ซึ่งแต่ละกลุ่มวิจัย  เมื่อจัดคณะเข้ามา สามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมด จะท าให้มหาวิทยาลัยฯ มี            
ทิศทางการวิจัยที่ครบห่วงโซ่ หากสามารถรวมโครงการได้ จะท าให้การใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มลดน้อยลง แต่ได้
ผลงานร่วมกัน 
 3. จากการน าเสนอ ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนมาก ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการตั้งคณะกรรมการ หรือกลุ่มที่จะด าเนินการประเมินผลกระทบ (Impact) การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยมีการจัดท ารายการข้อมูลทั้งหมด ว่านวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีอะไรบ้าง และปัจจุบันมีอะไรที่ยังใช้อยู่ มีอะไรที่
ต้องต่อยอด และ Impact คืออะไร 
 4. จากการน าเสนอ จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช มีการประเมินที่น้อยเกินไป 
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดในวงกว้างมาก แต่ประเมินมีมูลค่าเพียง 1,885,295 บาท 
 5. มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนมากถึง 131 ผลงาน  ซึ่งเป็นผลงานที่ควรจะน าไปต่อยอดหรือประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ แต่ผลประโยชน์เชิงต่อเนื่องที่น าเสนอ ค่อนข้างจะน้อย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการตั้งเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยฯ จะมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่เข้าสู่กระบวนการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มากน้อยแค่ไหน จากนั้นจึงบูรณาการเข้าด้วยกัน ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะเข้าไปหา
เป้าหมายเหล่านั้นได้ เช่น ต้องร่วมมือกับชาวบ้านเท่าใด ใช้นักวิชาการของคณะใดบ้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านใดบ้าง               
เป็นต้น การบูรณาการต้องทั้งทางด้านเชิงวิชาการและด้านเชิงธุรกิจเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงมีการประเมินเพ่ือพัฒนาให้
สูงขึ้นไปจนถึงเป้าหมาย  หลังจากนั้นต้องมีการโปรโมชั่นให้แต่ละกลุ่มเข้าไปด าเนินการเพ่ือเข้าสู่สังคมหรือสาธารณะให้
ได้มากที่สุด 
 6. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 มีผลงานเป็นจ านวนมาก  สิ่งต่างๆ ที่มีเหล่านี้ควรมีผลตอบแทนมาถึงมหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
 7. ผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการเอาไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยฯ ควรมี
การประเมินว่าผลงานวิจัยเหล่านั้นช่วยสร้างรายได้ (Generate Income) ในแต่ละปีเป็นมูลค่าเท่าใด เพ่ือใช้ตัวเลขท่ี
ประเมินได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนส่งเสริมในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 8. ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร สามารถใช้ในการขอผลงานทางวิชาการได้ แต่ต้อง
พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรคัดเลือกผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากนั้นจึงจัด
โครงการ หรือ Workshop ในการเขียนคู่มือ  และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนในการหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 คนเพ่ือรับรองผลงาน และน าผลงานเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 9. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมผลงานวิจัย องค์
ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดในทุกพ้ืนที่ จากนั้นจึงวางกลยุทธ์ส าหรับนวัตกรรมหรือสิทธิบัตร
บางเรื่องที่สามารถต่อยอดได้ในเชิงของการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจได้ หรือบางเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ จะได้
จัดท าโปรไฟล์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งจะท าให้ได้เห็นบทบาทของส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี            
ที่จะต้องรวมนวัตกรรมและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด เพ่ือมารวบรวม ประเมิน และจัดการ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานด้านวิจัยและ
บริการทางวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังเสนอ และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา 2563    

 ความเป็นมา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด ตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น 

   ในปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564 โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

   1.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี จ านวน 79 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 6 
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 91 หลักสูตร ส าหรับการประเมินคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ประเมิน 2 ระดับ คือระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 85 หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับหลักสูตร ผลการ
ประเมินคุณภาพวัดคุณภาพตามเกณฑ์ “ผ่านมาตรฐาน” และ “ไม่ผ่านมาตรฐาน” ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) 
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   2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หน่วยงาน 

มีการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย รวม 19 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.46 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) 

   3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย รวม 19 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3) 

   ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
   ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังเสนอ 

4.5  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2563    

 ความเป็นมา 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 24 ข้อประเมิน 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ โดยยึดหลักการที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ใน
การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 หน่วยงาน ได้แก่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยรัตภูมิ   โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มี
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร และวิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 
   ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
   1.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 1 หลักสูตร 
ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้  (เอกสารแนบ 1) 

 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ าปกีารศึกษา 2563 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนกั 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชวีศกึษาที่
พึงประสงค ์

73.13 46.00 198.00 ดเีลิศ 

 1.1 ด้านความรู้   100.00 20.00 100.00  
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 25.71 7.00 9.00 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 93.68 19.00 89.00 
มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศึกษา   100.00 41.00 185.00 ยอด

เยีย่ม 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา 100.00 5.00 25.00  
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 100.00 17.00 85.00 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 13.00 65.00 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 6.00 10.00 
มาตรฐานที ่3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้ 90.00 13.00 61.00 ยอด

เยีย่ม 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 9.00 45.00  
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 4.00 16.00 

ผลรวม 100.00 444.00 ยอด
เยีย่ม ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 88.80 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 
 มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชวีศกึษาทีพ่ึงประสงค์ 
 จดุเดน่ 
 - 
 จดุทีค่วรพฒันา 
  1) ควรวางระบบกลไกในการดูแลผู้เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการติดตามผู้เรียน มี

ข้อมูลสรุปอย่างชัดเจน พิจารณา KPI / ค่าเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีผู้เรียนควรได้รับ 
 2) ควรมีระบบการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือ

การน าไปปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด การรับรางวัล 
 3) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยการ 

วางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 4) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยการวางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 5) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการ
วางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 6) คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีงานท าหรือศึกษาต่อ โดยการวางแผน 
ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 7) คณะควรมีระบบการน าข้อมูล การส าเร็จการศึกษา การมีงานท า และการศึกษาต่อ มา
วิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศึกษา  
 จดุเดน่ 
 - 
 จดุทีค่วรพฒันา 

 1) คณะควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการบูรณา
การกับคุณธรรมจริยธรรม และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการท ากิจกรรมของผู้เรียน และการประเมินผล  
ตามสภาพจริง 

 2) คณะควรก าหนดให้มีการการบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งที่สอน เพ่ือน าประเด็น
ไปสู่การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 3) คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพ่ือ
ยังคงรักษาจ านวนผู้เรียนให้อยู่ในระบบ 
 4) คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอน น าความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และสร้างผลงานหรือนวัตกรรม และเผยแพร่ 

 5) คณะควรก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในรายวิชาที่
สอน 
 6) คณะควรออกประกาศของหน่วยงาน เพ่ือก าหนดการสั่งการและการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
และมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 7) คณะควรก าหนดพ้ืนที่การให้บริการ Internet ก าหนด User ส าหรับวิชาการและความความ
บันเทิง เพ่ือสามารถจัดท าข้อมูลประกอบการพัฒนาคณะ 
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 มาตรฐานที ่3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้  
 จดุเดน่ 
 - 
 จดุทีค่วรพฒันา 

 1) คณะควรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ และมีระบบติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน การนิเทศผู้เรียน 

  2) คณะควรปรับรูปแบบในการบริการวิชาชีพ ให้เป็นในลักษณะของการน าวิชาชีพไปบริการแก่
ชุมชนและสังคม 
   2.  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้  
(เอกสารแนบ 2) 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประจ าปกีารศึกษา 2563 

วทิยาลยัรตัภมูิ 

มาตรฐานและประเดน็การประเมนิ ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนกั 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชวีศกึษาที่
พึงประสงค ์

86.08 46.00 198.00 ดเีลิศ 

 1.1 ด้านความรู้   100.00 20.00 100.00  
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 8.57 7.00 3.00 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 100.00 19.00 95.00 
มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศึกษา   85.36 41.00 175.00 ยอด

เยีย่ม 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา 100.00 5.00 25.00  
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 92.94 17.00 79.00  
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 13.00 65.00  
 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 20.00 6.00 6.00  
มาตรฐานที ่3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้ 75.39 13.00 49.00 ยอด

เยีย่ม 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 9.00 45.00  
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20.00 4.00 4.00 

ผลรวม 100.00 422.00 ยอด
เยีย่ม ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 84.40 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน  
 มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชวีศกึษาทีพ่ึงประสงค์ 
 จดุเดน่ 
 - 
 จดุทีค่วรพฒันา 
 1) วิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกการดูแลแนะแนวผู้เรียน ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

การบริการดูแลต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
 2) วิทยาลัย ควรพิจารณาตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่
พึงประสงค์โดยการวัดและแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) วิทยาลัย ควรมีระบบก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพ่ือน าไปปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด 
 4) วิทยาลัย ควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการโดยก าหนด
กิจกรรมโครงการ ก าหนดตัวชี้วัด และก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 5) วิทยาลัย ควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วม
ประกวดแข่งขันเพ่ือรับรางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัย ควรมีการประสานไปยัง สอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มี
คุณสมบัติในการเข้าร่วมและรับรางวัลในแต่ละระดับ 
 6) วิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นปัจจุบันและ
ได้มาตรฐาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  

 7) วิทยาลัย ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้รับบริการ 

 

 มาตรฐานที ่2 การจดัการอาชวีศึกษา 
 จดุเดน่ 
 1) มีการพัฒนาภูมิทัศน์และสถานที่อย่างต่อเนื่อง 
 2) ระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร 
 จดุทีค่วรพฒันา 

 1) วิทยาลัย ควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อและ
การประเมินผลพร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
 2) วิทยาลัย ควรก าหนดให้จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชา เพ่ือดูแลช่วยเหลือด้าน
การเรียนในแต่ละรายวิชา (หรือมีการจัดโครงการพบปะผู้ปกครองส าหรับผู้เรียนที่ต้องได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษ
ต่อเนื่อง) 

 3) วิทยาลัย ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4) การบริหารจัดการเพ่ือเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
 5) ระบบน้ าที่มีหินปูน ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ 
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 มาตรฐานที ่3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
 จดุเดน่ 
 มีการบูรณาการ การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาสู่นวัตกรรมทั้งด้านจิตอาสาและด้านวิชาการ 
 จดุทีค่วรพฒันา 

 วิทยาลัย ควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวด
แข่งขันเพ่ือรับรางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัย ควรมีการประสานไปยัง สอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีคุณสมบัติ
ในการเข้าร่วมและรับรางวัลในแต่ละระดับ 

 ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

   ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2563 ต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในส่วนของงานประกันคุณภาพ ควรจะมีการจัดท าเป็นลักษณะของฐานข้อมูล (Data - base) เพราะ
จะท าให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ หรือเปลี่ยน
วิธีการประเมิน ซึ่งฐานข้อมูล (Data - base)  จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใหม่ในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ซึ่งควรจะมีนโยบายที่ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะ
ปัจจุบันฐานข้อมูลของงานประกันคุณภาพ มีผลการประเมิน แต่ยังไม่มีข้อมูลที่มาที่ไป หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 2. ในส่วนของสายอาชีวศึกษา ในระดับระหว่างประเทศ มีมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสนใจ 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการตามของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ควรมีการพิจารณาถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
เพ่ิมเติมไว้เป็นแนวทางด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2563 
ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

ระเบยีบวาระที ่5  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณาเชงินโยบาย 
   - ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระที ่6     เรื่องเสนอเพื่อพจิารณาทกัทว้ง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้
จัดท าขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดให้ ทุก
หลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดสู่ เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ดังนี้ 

  1.  จากเดิม นางจิฬา  แก้วแพรก  เปลี่ยนเป็น  นายมงคล  ชนินทรสงขลา เนื่องจาก เนื่องจาก นางจิฬา  
แก้วแพรก ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการผังเมือง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรใน
ระบบ AUN-QA 
  2.  จากเดิม นางปิยาภรณ์  อรมุต  เปลี่ยนเป็น นางสาวรสิตา  ดาศรี เนื่องจาก นางสาวรสิตา  ดาศรี 
มีคุณวุฒิที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของหลักสูตร  
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕64 เมื่อวันที่  
1  พฤศจิกายน  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 32 – 11/2564 เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564 จึงเห็นสมควรน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ดังเสนอ 
และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
จ านวน 2 หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 

 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ซึ ่ง
หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา 
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา 
และให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น 

  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม นายชัยสิทธิ์  ปรีชา  เปลี่ยนเป็น  นายธรรมศักดิ์  
พุทธกาล  เนื่องจาก นายชัยสิทธิ์  ปรีชา เกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๔ 
  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม นายจรัญ  ไชยศร  เปลี่ยนเป็น  
นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  เนื่องจาก นายจรัญ  ไชยศร  เกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๔ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕64 เมื่อวันที่  
1  พฤศจิกายน  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 32 – 11/2564 เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564 จึงเห็นสมควรน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  
                  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  และรบัรองมติทีป่ระชมุ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงการเรียนในรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 ความเป็นมา  
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๖/๓๘๗๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้ง รับรอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ) ให้
เทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น 
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 จากการรับรองหลักสูตรดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับรหัสหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนจ านวน 
๓ รายวิชา ดังนี้ 

 

ล ำดับ รำยวชิำ 

หลักสตูรประกำศนียบตัรวชิำชีพชัน้สงู 
สำขำวชิำเทคโนโลยปีโิตรเลยีม  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 

(T-P-E) 
(ที่ไดร้บัรองจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรอำชวีศึกษำ (สอศ.)) 
1 14-213-211  กำรเตรียมโครงงำนเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1(0-3-0) 

2 
14-213-213 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรฝึกงำนและ 
                   สหกิจศึกษำ 

1(0-3-0) 

3 14-213-214 กำรฝึกงำนทำงเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1  3(0-40-0) 

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับรหัสหน่วยกิตและชั่วโมง
เรียนจ านวน ๓ รายวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๘๐-๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๖๒ เพ่ือให้สำมำรถบริหำรหลักสูตรเป็นไปตำมควำมในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรีควบประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 
๒๕๕๘  
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรีควบประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะฯ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือโปรดพิจำรณำ ดังนี้ 

 ๑. ปรับปรุงรหัสหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนในเล่มหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำ
เทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๑๘๐-๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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ล าดับ รายวชิา 
(T-P-E)  
(เดมิ)  

(T-P-E) 
(ทีไ่ดร้บัรองจำกส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ 
(สอศ.)) 

(T-P-E) 
(ใหม)่ 

1 
14-213-211  
ก ำ ร เ ต รี ย ม โ ค ร ง ง ำ น
เทคโนโลยีปิโตรเลียม  

1(0-2-1) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

2 

14-213-213  
กำรเตรียมควำมพร้อม
กำรฝึ กงำนและสหกิ จ
ศึกษำ 

1(0-2-1) 1(0-3-0) 1(0-3-0) 

3 
14-213-214  
กำรฝึกงำนทำงเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1  

3(320) 3(0-40-0) 3(0-40-0) 

 
 2. ปรับปรุงรหัสหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๐-๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ล ำดับ รำยวชิำ 
(T-P-E) 
(เดมิ) 

 (T-P-E) 
(ใหม่) 

1 
14-213-211  
กำรเตรียมโครงงำนเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม  

1(0-2-1) 1(0-3-0) 

2 
14-213-213  
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรฝึกงำน
และสหกิจศึกษำ 

1(0-2-1) 1(0-3-0) 

3 
14-213-214  
ก ำ ร ฝึ ก ง ำ น ท ำ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
ปิโตรเลียม 1  

3(320) 3(0-40-0) 

 ทั้งนี้ การปรับรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงการเรียนในรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕64  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕64  และผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 32 – 
11/2564 เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564 จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงการเรียนในรายวิชา จ านวน 3 
รายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)       
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      เห็นชอบการปรับรหัสหน่วยกิตและการจัด
ชั่วโมงการเรียนในรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕64 จ านวน 1 ราย  
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม  ๒๕64 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 31 – 10/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 1 ราย โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร” 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ราย โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย 

 ความเป็นมา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 181 – 9/2๕62 เมื่อ
วันที่  24  ตุลาคม  ๒๕62 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ 
ที่ 33/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่  28  พฤศจิกายน  
2564 นั้น 
 ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

 1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 2. กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ คณบดี 
 3. กรรมการ แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ า จากกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมี

คุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มหรือสาขาวิชาละ 1 คน โดยค าแนะน าของ
สภาวิชาการ 
 4. กรรมการ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 
คน โดยค าแนะน าจากสภาวิชาการ 

 ให้กรรมการตาม 6.3 และ6.4 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และ
ให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเลขานุการ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 1. ประธานกรรมการ  แต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 2. กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ คณบดี 
  -  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

  -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
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 3. กรรมการ โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 
   ๓.๑  อาจารย์ประจ า จากกลุ่มสาขาวิชาการ (กลุ่มหรือสาขาวิชาละ ๑ คน) ซึ่งมีต าแหน่ง 
     รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา 
     -  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
        รองศำสตรำจำรย์จำรุวัฒน์  เจริญจิต 
     ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภำพ)  
     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
     วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภำพ) 
     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
     -  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
        รองศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก  
       ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตรเขตร้อน)             
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
      วท.ม. (โรคพืชวิทยำ) 
      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
      วท.บ. (เกษตรศำสตร์) 
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
    -  วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
        รองศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร 
        Ph.D. Civil Engineering (Geotechnical Engineering) 
        The University of Sheffield, UK 
        วศ.ม. (วิศวกรรมโยธำ) (Geotechnical Engineering) 
        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
        ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธำ) 
        สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
     -  มนุษยศำสตร์ 
         นำงสำวสมพร ชูเนำวรัตน์ 
         Ph.D. (Educational and Applied Linguistics) 
         Newcastle University, UK 
         ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์ประยุกต์) 
         มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
         ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) 
         มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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     -  สังคมศำสตร์ 
        นำงสำวลมุล  เกยุรินทร์  
      Ph.D. (Accountancy)   
      University of Aberdeen, UK 
      บช.ม. (กำรบัญชี) 
      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
      บธ.บ. (กำรบัญชี) 
        มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
   ๓.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
     -  ศำสตรำจำรย์เสำวภำ  อังสุภำนิช มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
          (ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
    Ph.D. (Aquatic Environmental Science) 
    Kochi University, Japan 
    วท.ม. (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล)  
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
    วท.บ. (ศึกษำศำสตร์)  
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   
     -  ศำสตรำจำรย์สำยัณห์  สดุดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
   Ph.D. (Agricultural Science)  
   The University of Queensland, Australia 
   วท.ม. (เกษตรศำสตร์)  
   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
   วท.บ. (เกษตรศำสตร์)  
    มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
     -  รองศำสตรำจำรย์สรำวุธ  จริตงำม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
     ปร.ด. (วิศวกรรมโยธำ)  
     มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
     M.Eng. (Geotechnical Engineering) 
     Nanyang Technological University, Singapore 
     วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ)  
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
    -  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ร้อยโท(หญิง)เกิดศิริ  เจริญวิศำล มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
     ปร.ด. (พัฒนำกำรท่องเที่ยว)  
     มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
     M.B.A. (General Management) 
     Nation University San Diego, USA  
     ร.บ. (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) 

          มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
  4.  เลขานุการ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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  ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕64  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕64  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 32-11/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2564 จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  1.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) ประธานกรรมการ     
  2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
  3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    กรรมการ 
  4.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
  5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    กรรมการ 
  6.  รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์  เจริญจิต    กรรมการ 
  7.  รองศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก    กรรมการ 
  8.  รองศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร    กรรมการ 
  9.  นำงสำวสมพร ชูเนำวรัตน ์     กรรมการ 
  10. นำงสำวลมุล  เกยุรินทร์    กรรมการ 
  11. ศำสตรำจำรย์เสำวภำ  อังสุภำนิช    กรรมการ 
  12. ศำสตรำจำรย์สำยัณห์  สดุดี    กรรมการ 
  13. รองศำสตรำจำรย์สรำวุธ  จริตงำม    กรรมการ 
  14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ร้อยโท(หญิง)เกิดศิริ  เจริญวิศำล    กรรมการ 
  15. ผู้อ ำนวยกำรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          เลขานุการ 
   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และ ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
รายชื่อดังเสนอ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28  พฤศจิกายน 2564  และรับรองมติที่ประชุม 
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7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
สมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565  

 ความเป็นมา 
  ตามที ่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื ่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาส าหรับคนพิการ โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาต่อในสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสมเพ่ือประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา นั้น    
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 256 5 โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ ” และ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้
การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มีเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้ 
“จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  
 ทั้งนี้ ร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังกล่าวได้จัดท าขึ้น
โดยสอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดท ากฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที ่แนบท้าย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อก าหนดการวิจัย    
ในมนุษย ์พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย เห็นสมควรก าหนดระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือเป็นการควบคุม ก ากับการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่าง
เคร่งครัด ส่งเสริมงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั้น  
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 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อ
ก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 
(12) “วำงระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย และกำรจัดหำรำยได้
ของมหำวิทยำลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย     เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่าย      
ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. …. 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรก ำหนดระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจำกเงินรำยได้ เพ่ือให้กำรบริหำร  
ค่ำสอนพิเศษและค่าสอนเกินภำระงำนสอนมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ประจ ำปีของ
มหำวิทยำลัยฯ และเพ่ือให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจำกเงินรำยได้ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๔ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจำกเงินรำยได้ พ.ศ. ....  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็
ได้” (12) “วำงระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย และกำรจัดหำ
รำยได้ของมหำวิทยำลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในร่างระเบียบฯ ข้อ 17 หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ในข้อ 17.4 “กรณีการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อาจารย์ผู้สอนต้องแนบภาพหน้าจอการสอนในแต่ละรายวิชา ตามตารางสอนรายบุคคล” นั้น อาจารย์จะต้องพิมพ์
ภาพเพ่ือแนบเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ ฉะนั้น
ในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีวิธีการอ่ืนที่สามารถใช้เป็นหลักฐานใช้ส าหรับการตรวจสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ได้มีการเรียนการสอนจริง โดยอาจจะใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน 

  มติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั   เห็นชอบรา่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจำกเงินรำยได้ พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติ 
ที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งให้มีกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพและด้านการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย กองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินการกองทุนพัฒนา
บุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และเพ่ือให้การน าเงินกองทุน
พัฒนาบุคลากรมาใช้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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  คณะกรรมการปรับปรุงร่างระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ.  .... ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ โปรดพิจารณา
ต่อไป   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 
(12) “วำงระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย และกำรจัดหำรำยได้
ของมหำวิทยำลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ร่างระเบียบฯ ในหมวดที่ 2 
การรับทุนการศึกษา การฝึกอบรม ข้อ 14 วรรคสอง ดังนี้ 
 จาก   “กรณีรับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมหากไม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ผ่านการฝึกอบรมตามที่
หลักสูตรก าหนด ต้องคืนเงินที่ได้รับให้แก่มหาวิทยาลัยทุกกรณีภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
 เป็น   “กรณีรับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมหากไม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ผ่านการฝึกอบรมตามที่
หลักสูตรก าหนด ต้องคืนเงินที่ได้รับให้แก่มหาวิทยาลัยทุกกรณีภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัย” 

  มตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
  1. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  ดังเสนอ 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย  
  3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
  ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการหารือในประเด็นค าถามของบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับการก าหนด
เงื่อนไขของสัญญาจ้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้ เนื่องจากสายวิชาการมี
การก าหนดระยะเวลาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไว้ในสัญญาจ้าง แต่
บุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว โดยที่สายวิชาการเมื่อถึงก าหนดเวลาจะต้องงดเลื่อน
ค่าตอบแทน และหากยังไม่ด าเนินการอีกตามก าหนดระยะเวลาจะต้องถูกเลิกจ้าง  ซึ่งสายสนับสนุนไม่มี ดังนั้น 
ควรก าหนดให้สายสนับสนุนมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสายวิชาการ ส่วนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของบุคลากรทั้งสองประเภท ในการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขส าหรับสาย
สนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับระบบต าแหน่งที่ถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างจากสายวิชาการ  เนื่องจาก
บุคลากรสายวิชาการมีภารกิจเดียวกันทุกต าแหน่ง ได้แก่ สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่สาย
สนับสนุนมีภารกิจแตกต่างกันในแต่ละต าแหน่ง แม้จะมีชื่อต าแหน่งเหมือนกันแต่ภารกิจที่ปฏิบัตินั้นอาจไม่
เหมือนกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายภารกิจใดให้ปฏิบัติ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่ ก.บ.ม. ได้ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมจากเดิม โดย
ร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ผ่านการพิจารณาจาก ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็
ได้” (13) “พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
มอบหมำย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหลายแห่ง ได้มีการยกเลิกข้อบังคับฯ นี้ หรือมีการยกเลิก
ชั่วคราวไปแล้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ lay off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. ลักษณะของอาจารย์ควรจะเน้นให้เป็นนักปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนเป็นหลัก 
มากกว่าทางด้านวิจัย ซึ่งร่างข้อบังคับฯ เป็นการผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หากไม่ด าเนินการให้ได้ 
จะถูกสั่งงดเลื่อนค่าตอบแทน เลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว            
ผลที่ได้รับส่งผลดีต่อนักศึกษา ในการที่จะให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างไรบ้าง และเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว สามารถหาเงินหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างไรบ้าง เพราะการด าเนินการตาม
ข้อบังคับฯ เป็นการพัฒนาอาจารย์ แต่ไม่มีส่วนใดที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และในการมีนโยบาย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ควรจะเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ก่อน จึงจะมอบให้มหาวิทยาลัยฯ ไป
ด าเนินการ 
 3. นอกจากการสอนจะเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติแล้ว ต้องสอนให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
และพัฒนานวัตกรรมไปด้วย ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์จะต้องท าวิจัย แต่เป็นการท าวิจัยไปด้วย และให้ความส าคัญ
และไม่ละเลยนักศึกษา เช่น การให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการท าวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่มหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องไปพิจารณาต่อไป 
 4. การที่จะให้นักศึกษาปฏิบัติเป็น อาจารย์จะต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา มีการพัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น เพ่ือที่จะได้สอนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้ 
 5. ร่างข้อบังคับฯ มีความยืดหยุ่นในหลายประการ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากร  ซึ่งหาก
มีร่างข้อบังคับฯ นี้มาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรมากกว่าที่จะไม่มีข้อบังคับมาใช้ และการที่
เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงงานวิจัยไปได้ แม้ว่าบางคณะอาจจะ
มีข้อจ ากัดในการเลือกหัวข้อวิจัย แต่มหาวิทยาลัยฯ ก็มีทางเลือกให้อาจารย์ที่ไม่ถนัดในการท าวิจัย ใช้จุดเด่นใน
ทักษะการปฏิบัติ เพ่ือที่จะหาความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ โดยไม่ต้องถูกเลิกจ้าง 
 6. การส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในอาชีพ จนไปถึงขั้นหากไม่ด าเนินการให้ได้ 
จะถูกสั่งงดเลื่อนค่าตอบแทน เลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ซึ่งก่อนที่จะไปถึงมาตรการเหล่านั้น มหาวิทยาลัยให้
โอกาส ให้สิทธิเสรีภาพในการด าเนินการ ให้การสนับสนุนทุนในการไปศึกษาต่ออยู่แล้ว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นไปตามกรอบของข้อบั งคับมหาวิทยาลัยฯ แม้ว่า
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ แต่การปฏิบัติดังกล่าว เป็นทั้งการปฏิบัติในการ
เรียนการสอน ปฏิบัติในการท างานวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีก
ทั้งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีภารกิจในหลายด้าน ซี่งการปฏิบัติก็ต้องอยู่ในกรอบของภารกิจหลักด้วย และต้องมีความ
ทันสมัยด้วย ไม่ได้ยึดหลักแนวปฏิบัติตามศาสตร์เก่า ๆ เท่านั้น เพราะศาสตร์ความรู้มีการเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา 
ฉะนั้นความหมายของบัณฑิตนักปฏิบัติ จะต้องมีความทันสมัยด้วย 
 7. เนื่องจากวิทยาลัยรัตภูมิ มีการเรียนการสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .)  จึงควรจะมี
ช่องทางให้อาจารย์ไม่ถูกบังคับให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของร่างข้อบังคับฯ ทั้งหมด ควรจะมีช่องทางไว้ส าหรับ
อาจารย์ที่สอนในสายประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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 8. ข้อบังคับฯ ค่อนข้างมีระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน และในการด าเนินการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการทั้งหมดในการที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน  และมีโครงการไป
รองรับทั้งหมด ในด าเนินการในเรื่องของการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ หรือการศึกษาต่อ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจำรณำอนุมัติให้งำนประชำสัมพันธ์ ที่สังกัดกองกลำงไปก ำหนดไว้ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี พร้อมทั้งตัดโอน
บุคลำกรไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 ความเปน็มา 
  ตำมท่ี สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๘๔-๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๓๐ มกรำคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติกำรปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้  
ให้มีกำรยุบกองประชำสัมพันธ์ และให้น ำภำรกิจพร้อมกับบุคลำกรไปสังกัดกองกลำง นั้น 
  เนื่องด้วย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีเป้ำหมำยให้งำนประชำสัมพันธ์ สังกัดกองกลำง 
เป็นงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เข้ำถึงประชำชนและบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
ด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงและต่อเนื่อง ประกอบกับมหำวิทยำลัยฯ มีนโยบำยประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก ซึ่ง
กองกลำงมีภำรกิจหลักเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนอำคำรสถำนที่ รักษำควำมปลอดภัยและยำนพำหนะ งำน
เอกสำรกำรพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนงำนประชำสัมพันธ์ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยฯ ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ ประกอบกับ มหำวิทยำลัยฯ ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือกรณีดังกล่ำว เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยำยน ๒๕๖๔ และมีมติให้น ำงำนประชำสัมพันธ์ จำกเดิมสังกัดกองกลำง ไปก ำหนดไว้ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีก ำกับดูแลงำนดังกล่ำว พร้อมทั้งให้ตัดโอนพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๔ รำย ไป
สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 

 ๑. นำงสำวอุทัยวรรณ ชำลีผล  เลขที่ต ำแหน่ง ๕๘๐๑๓๐๙    ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ 
 ๒. นำงวศินี จิตภูษำ              เลขที่ต ำแหน่ง ๕๒๐๑๓๑๙    ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ 
 ๓. นำงสำวสุนทรี จงคดี          เลขที่ต ำแหน่ง ๕๕๐๑๓๑๒    ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

 ๔. นำยธนำกร สิทธิสำร          เลขที่ต ำแหน่ง ๕๕๐๑๓๑๑   ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

 ทั้งนี้ กำรน ำงำนประชำสัมพันธ์ ที่สังกัดกองกลำง ไปก ำหนดไว้ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี พร้อมทั้งตัดโอน
บุคลำกรไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย ใน
ครำวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
โปรดพิจารณาต่อไป     

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติให้งำนประชำสัมพันธ์ ที่สังกัดกองกลำงไปก ำหนดไว้ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พร้อมทั้งตัดโอนบุคลำกรไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(6) และ (๑3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (6)“พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิต
วิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว” (13) “พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำมอบหมำย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     อนุมัติให้งำนประชำสัมพันธ์ ที่สังกัดกองกลำง 
ไปก ำหนดไว้ที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี พร้อมทั้งตัดโอนบุคลำกรไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  ดังเสนอ และรับรองมติ  
ที่ประชุม 

7.11  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี 

 ความเป็นมา 
  ตำมที่ คณบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี ตำมควำมในมำตรำ ๒๕ วรรคสอง และมำตรำ 

๔๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกำรนี้ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี จะพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระ ในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๕ และคณบดี
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี จะพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระ ในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕ นั้น 
  ตำมควำมในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรสรรหำคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก ำหนดว่ำ “เมื่อไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะ
หนึ่งเหลือเวลำน้อยกว่ำเก้ำสิบวัน ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

 (๑) อธิกำรบดี เป็นประธำนกรรมกำร 
 (๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 
 (๓) ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร เป็นกรรมกำร 

 (๔) คณบดีที่มำจำกสถำบันอ่ืนในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีกำรสรรหำคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย
สภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 

 (๕) ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำในคณะที่มีกำรสรรหำคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 
  ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ งผู้ที่สมควรท ำหน้ำที่ เลขำนุกำรจ ำนวนหนึ่ งคน และอำจให้มี
ผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้”  
  ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำตำมองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหำวิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งผู้แทน
คณำจำรย์ประจ ำในคณะที่มีกำรสรรหำคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว 
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  มหำวิทยำลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจำรณำเสนอ
รำยชื่อกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี และรำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ตำมองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มำจำกสถำบันอ่ืนในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีกำรสรรหำ
คณบดี  ซึ่งเสนอชื่อโดยสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรท าหน้าที่เลขานุการ
จ านวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  
  ๑.๑ อธิกำรบดี     ประธำนกรรมกำร   
  ๑.๒ .......................................................     กรรมกำร  
       (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ๑.๓ ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร  กรรมกำร  
  ๑.๔ .......................................................      กรรมกำร (คณบดีจำกสถำบันอ่ืน) 
  ๑.๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คณิศร  บุญรัตน์     กรรมกำร (ผู้แทนคณำจำรย์) 
  ๑.๖ นำงสฤญธรณ์   หมัดหมัน     เลขำนุกำร (ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล) 
  ๑.๗ นำงสำวปวีณำ   หีมชูด     ผู้ช่วยเลขำนุกำร (ผู้ปฏิบัติงำน) 

  ๒. คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  ๒.๑ อธิกำรบดี     ประธำนกรรมกำร   
  ๒.๒ .......................................................      กรรมกำร  
       (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ๒.๓ ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร  กรรมกำร  
  ๒.๔ .......................................................     กรรมกำร (คณบดีจำกสถำบันอ่ืน) 
  ๒.๕ นำยกฤษฎำ  คงพูน     กรรมกำร (ผู้แทนคณำจำรย์) 
  ๒.๖ นำงสฤญธรณ์   หมัดหมัน     เลขำนุกำร (ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล) 
  ๒.๗ นำงสำวปวีณำ   หีมชูด                ผู้ช่วยเลขำนุกำร (ผู้ปฏิบัติงำน) 

   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2556 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ แจง้ทีป่ระชุม 
  1. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม
องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี  ซึ่งเสนอ
ชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและน าเสนอ
รายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 24 รายชื่อ  โดย
ให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ  จ านวน 3 รายชื่อ  เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการติดต่อ
ทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามล าดับต่อไป 

 ผลการด าเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ส าเริง  จักรใจ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จ านวน 3 รายชื่อ จากจ านวนรายชื่อที่เสนอ  
24 รายชื่อ ผลปรากฏดังนี้ 

 ล าดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ 
   คณบดสี านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ล าดับที่ 2  รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ 
 คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตหาดใหญ ่

ล าดับที่ 3  รองศาสตราจารย์อุดมเกียรติ  นนทแก้ว 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ 

  2. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม

องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี  ซึ่งเสนอ
ชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและน าเสนอ
รายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 24 รายชื่อ  
โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ  จ านวน 3 รายชื่อ  เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการติดต่อ
ทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามล าดับต่อไป 
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 ผลการด าเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จ านวน 3 รายชื่อ จากจ านวนรายชื่อที่เสนอ  
24 รายชื่อ ผลปรากฏดังนี้ 

 ล าดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์กิติพงค์  มะโน 
   คณบดคีณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง 

 ล าดับที่ 2  รองศาสตราจารย์ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ 
 คณบดคีณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ล าดับที่ 3  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  สถิรยากร 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
                พระนครเหนือ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ด าเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามล าดับ และรับรองมติที่ประชุม    

7.12  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน  ๒๕64 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ต าแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นายประสาร  
จิตร์เพ็ชร   

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นค าขอ
ก าหนดต า แหน่ งทา งวิ ช าการ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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2) นางสาวจรีวรรณ   
จันทร์คง   

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

วันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
การแสดงหลักฐานว่าผลงานวิจัย
เรื่อง ต้นทุน-ผลตอบแทนและ
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของการผลิตไก่
คอล่อนศรีวิชัย ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓) นายวรพงค์  
บุญช่วยแทน   

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๖ เรื่อง และต ารา ๑ เรื่อง 
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด) 

๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานต าราเรื่อง  
งานเครื่องมือกล ฉบับปรับปรุง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   ๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  ๒๕64 

    ๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 
     2.1 นายประสาร  จิตร์เพ็ชร  จากต าแหน่งอาจารย์ เป็นต ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครบถ้วน สมบูรณ์ 

     2.2 นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง  จากอาจารย์  เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  ไม่ก่อนวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการแสดงหลักฐานว่าผลงานวิจัยเรื่อง ต้นทุน-ผลตอบแทนและ
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     2.3 นายวรพงค์  บุญช่วยแทน  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงาน
ต าราเรื่อง งานเครื่องมือกล ฉบับปรับปรุง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  
  1.  เหน็ชอบดงัเสนอ  ตามขอ้ 1 
  2.  อนุมตัดิังเสนอ  ตามข้อ 2 
  3.  รบัรองมตทิีป่ระชุม 

7.13  พิจำรณำเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำร
จัดกำร 

 ความเป็นมา 
  ตำมท่ี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ได้ลำออกจำกต ำแหน่งเนื่องจำก

ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ว่ำงลง และสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ในครำวประชุมครั้งที่ ๒๐๕-๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ตำมควำมในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย            
ที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๔ นั้น 

  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ได้ด ำเนินกำร
เพ่ือพิจำรณำให้ได้มำซึ่งผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร เสนอ
ต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวนหนึ่งคน ตำมควำมในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ว่ำด้วยกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจำรณำเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมและกำรจัดกำร โดยกำรลงคะแนนลับ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

 การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

และกำรจัดกำร จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 
10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2556 
 โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพ่ิมเติม
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลการด าเนนิการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ได้พิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา จ านวน 1 คน ได้แก่ นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา 

 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ราย นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้
สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 29 คน  
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  27 คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน  27  คน  จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ 
ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ด ารงต าแหน่ง  26   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ด ารงต าแหน่ง   1 คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน                 - คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ราย นายทวีศักดิ์  ศรีภูงา ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   แต่งตั้งนายทวีศักดิ์  ศรีภูงา  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 25  พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป 
และรับรองมติที่ประชุม 
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7.14 ลับ 

7.15 ลับ 

7.16 ลับ 

7.17 ลับ 
 
ระเบยีบวาระที ่๘ เรื่องอืน่ๆ 
8.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

 ความเป็นมา 
 ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ที่ก าลังระบาดท าให้มีผู้ติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน เกิดปัญหาเศรษฐกิจและมี
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในประเทศ นั้น 
 ในการนี้เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ของนักศึกษาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้ลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และยกเว้นค่าปรับช าระเงินล่าช้า  โดยให้ให้นักศึกษา
ด าเนินการขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา      
และยกเว้นค่าปรับช าระเงินล่าช้า  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 
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8.2  การจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 นายธ ารงค์  เจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบว่า ในระหว่าง
การประชุม ตนได้ติดต่อประสานไปยังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  โดยสืบเนื่องจาก มทร. ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นงบกลางของกระทรวงมหาดไทย มามาก
พอสมควร จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2564   
ที่ผ่านมา แม้ว่างบประมาณของโครงการที่เต็มรูปแบบจะมากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ดี นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี  ฉะนั้น
เพ่ือให้โครงการนี้ต่อเนื่อง ในการของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะขอ
เพ่ิมเติมได้ และวิทยาเขตตรัง ยังได้งบประมาณกลุ่มจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง ฉะนั้นจึงควรประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการของบประมาณจังหวัด และงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

8.3  แนวคิดการจัดท าระเบียบของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า 
ต้องการจะขอแนวคิดจากมหาวิทยาลัยฯ  เนื่องจากในปัจจุบันข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้ระเบียบที่อิง
กันอยู่ ในเรื่องของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้จัดท าระเบียบในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนมากกว่าเดิม แต่ว่าไม่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  ซึ่งจากการหารือกับกองบริหารงานบุคคล จึงเห็นควรให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะให้
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน  มีการท าระเบียบของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยืดหยุ่น เพราะ
ปัจจุบันมีการประเมินที่เข้มมาก  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะเห็นชอบในแนวคิดนี้และมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
ต่อไป 

8.4  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าเดือนธันวาคม  2564 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  207-13/2564  ในวันพฤหัสบดี ที่  23  ธันวาคม  2564  นั้น  หากในเดือน
ธันวาคม 2564 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง เห็นควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เดินทางมาประชุม     
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็ให้ด าเนินการประชุม
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เช่นเดิม 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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เลิกประชมุเวลา   ๑3.00 น. 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตัวชี�วัด  
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564
 

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

กองนโยบายและแผน
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรรม
 



จ ำนวน
ตัวช้ีวัด
ท้ังหมด

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
(N/A)

1. ด้านการจัดการศึกษา 14 9 4 1 69.23
2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 6 5 1 - 83.33
3. ด้านการบริการวิชาการ 4 4 - - 100.00
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 4 3 1 - 75.00
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 6 3 2 1 60.00

รวมท้ังส้ิน 34 24 8 2 75.00

พิมพ์รำยงำน ณ วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)

จ ำแนกตำมภำรกิจ 

ภำรกิจ

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ีด ำเนินกำร (ตัวช้ีวัด)
ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ

เป้ำหมำย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

1



แผน ผล ✓ : บรรลุ ✘ : ไม่บรรรลุ

9 4
(ร้อยละ 69.23) (ร้อยละ 30.77)

  1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าท่ีกฎหมายก าหนด

30 45.81 ร้อยละ ✓ 

  2) ร้อยละของผู้สอนท่ีผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ 
SMART TEACHER

20 91.28 ร้อยละ ✓ 

  3) ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

35 100.00 ร้อยละ ✓ 

  4) ร้อยละของหลักสูตรท่ีรับผู้เรียนได้ตามแผน 80 56.32 ร้อยละ ✘

  5) ร้อยละของผู้สอนท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
 Active Learning

90 94.66 ร้อยละ ✓ 

  6) ร้อยละของผู้สอนท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS 
เต็มรูปแบบ

70 82.03 ร้อยละ ✓ 

  7) ร้อยละของผู้สอนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

70 N/A ร้อยละ

  8) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ (Ecosystem)

90 96.83 ร้อยละ ✓ 

  9) จ านวนกิจกรรมท่ีร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน

15 75 กิจกรรม ✓ 

  10) ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผู้เรียนท่ีสอบผ่านสมรรถนะ
วิชาชีพจากองค์กรภายนอก

5 -19.58 ร้อยละ ✘

  11) ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลงานนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน

10 37.31 ร้อยละ ✓ 

  12) ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

5 -7.83 ร้อยละ ✘

พันธกิจ : ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงท่ีมีคุณภำพ ตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ำหมำยประเทศ

1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (14 ตัวช้ีวัด)

ผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)

ล ำดับ ช่ือตัวช้ีวัด
ค่ำเป้ำหมำย หน่วย

ค่ำเป้ำหมำย
ผลกำรด ำเนินงำน

2



แผน ผล ✓ : บรรลุ ✘ : ไม่บรรรลุ
ล ำดับ ช่ือตัวช้ีวัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

  13) ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน

5 4.69 ร้อยละ ✘

  14) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 4 25.25 ร้อยละ ✓ 

5 1
(ร้อยละ 83.33) (ร้อยละ 16.67)

  15) ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์

40 51.32 ร้อยละ ✓ 

  16) ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 10 14.93 ร้อยละ ✓ 

  17) จ านวนหน่วยงานท่ีน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

15 23 หน่วยงาน ✓ 

  18) ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืนอีก อย่างน้อย 1 ด้าน

15 42.98 ร้อยละ ✓ 

  19) จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

10 14 ผลงาน ✓ 

  20) จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2 0 ผลงาน ✘

4 -
(ร้อยละ 100.00) (ร้อยละ -)

  21) ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 5 21.06 ร้อยละ ✓ 

  22) ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน อย่างน้อย 1 ด้าน

45 78.72 ร้อยละ ✓ 

  23) ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 10 104.96 ร้อยละ ✓ 

  24) ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนท่ีเป็นเครือข่าย
เพ่ิมข้ึน

15 205.46 ร้อยละ ✓ 

พันธกิจ : ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร (4 ตัวช้ีวัด)

พันธกิจ : สร้ำงงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้ำงมูลค่ำเชิงพำนิชย์

2 ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
(6 ตัวช้ีวัด)

3



แผน ผล ✓ : บรรลุ ✘ : ไม่บรรรลุ
ล ำดับ ช่ือตัวช้ีวัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

3 1
(ร้อยละ 75.00) (ร้อยละ 25.00)

  25) ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าต่อ
มรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

5 100.00 ร้อยละ ✓ 

  26) จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมท่ีได้รับการพัฒนาด้วย
นวัตกรรม

6 4 วิสาหกิจ ✘

  27) จ านวนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการ
จัดการขยะ

6 15 ชุมชน ✓ 

  28) จ านวนนวัตกรรมท่ีผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ตามองค์ประกอบของ Green Campus

6 8 ผลงาน ✓ 

3 2
(ร้อยละ 60.00) (ร้อยละ 40.00)

  29) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
ขับเคล่ือนพันธกิจ

80 81.89 ร้อยละ ✓ 

  30) ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย

80 77.00 ร้อยละ ✘

  31) จ านวนระบบการให้บริการแบบ One stop service 4 5 ระบบ ✓ 

พันธกิจ : ผลิตก ำลังคนเฉพำะทำงท่ีมีคุณภำพ สร้ำงงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมบนแนวทำงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ (4 พันธกิจ)

5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (6 ตัวช้ีวัด)

พันธกิจ : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทำงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์

4 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
(4 ตัวช้ีวัด)
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แผน ผล ✓ : บรรลุ ✘ : ไม่บรรรลุ
ล ำดับ ช่ือตัวช้ีวัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

  32) จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

15 9 ผลงาน ✘

  33) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการส่ือสาร

70 85.64 ร้อยละ ✓ 

  34) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

70 N/A ร้อยละ

24 8
(ร้อยละ 75.00) (ร้อยละ 25.00)

สรุป ตัวช้ีวัดท่ีด ำเนินกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย 24 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
ตัวช้ีวัดท่ีด ำเนินกำรไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 25.00
รวมตัวช้ีวัดท่ีด ำเนินกำร 32 ตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 ตัวช้ีวัด

รวมท้ังส้ิน 34 ตัวช้ีวัด

หมำยเหตุ :
ตัวช้ีวัดท่ี :  7 ร้อยละของผู้สอนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ
ตัวช้ีวัดท่ี :  34 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
อยู่ระหว่างด าเนินการเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้างโปรแกรม speexx ส าหรับสอบผ่านสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

พิมพ์รำยงำน ณ วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

รวม (34 ตัวช้ีวัด)
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จ ำนวนตัวช้ีวัด
ท่ีด ำเนินกำร

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 32 28 24 4 4 85.71
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 32 27 23 4 5 85.19
3. คณะบริหารธุรกิจ 32 30 25 5 2 83.33
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 32 29 22 7 3 75.86
5. วิทยาลัยรัตภูมิ 32 30 22 8 2 73.33
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 30 20 10 2 66.67
7. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 32 30 19 11 2 63.33
8. คณะศิลปศาสตร์ 32 30 19 11 2 63.33
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32 29 18 11 3 62.07
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 29 16 13 3 55.17
11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 32 29 16 14 2 55.17
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 32 30 16 13 3 53.33
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 32 29 14 15 3 48.28
14. คณะเกษตรศาสตร์ 32 30 14 16 2 46.67
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 32 29 8 21 3 27.59

หมำยเหตุ : การจัดอันดับของคณะ/วิทยาลัย ไม่นับรวมตัวช้ีวัดท่ี 7, 10 และ 34

พิมพ์รำยงำน ณ วันท่ี 7 ตุลำคม 2564

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(N/A)

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

จ ำแนกรำยคณะ/วิทยำลัย

ล ำดับ  คณะ/วิทยำลัย
จ ำนวน

ตัวช้ีวัดท่ีรับผิดชอบ
ท้ังหมด

ผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)
จ ำแนกตำมตัวช้ีวัด 

ตชว.
1

ตชว.
2

ตชว.
3

ตชว.
4

ตชว.
5

ตชว.
6

ตชว.
7

ตชว.
8

ตชว.
9

ตชว.
10

ตชว.
11

ตชว.
12

ตชว.
13

ตชว.
14

ตชว.
15

ตชว.
16

ตชว.
17

ตชว.
18

ตชว.
19

ตชว.
20

ตชว.
21

ตชว.
22

ตชว.
23

ตชว.
24

ตชว.
25

ตชว.
26

ตชว.
27

ตชว.
28

ตชว.
29

ตชว.
30

ตชว.
31

ตชว.
32

ตชว.
33

ตชว.
34

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 28       N/A   -             N/A N/A       -   N/A 24 4 28 4 85.71
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27       N/A   / N/A             N/A N/A      -   N/A 23 4 27 5 85.19
3. คณะบริหารธุรกิจ 30       N/A   -                     -   N/A 25 5 30 2 83.33
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 29       N/A   - N/A                    -   N/A 22 7 29 3 75.86
5. วิทยาลัยรัตภูมิ 30       N/A   -                     -   N/A 22 8 30 2 73.33
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30       N/A   X                     -   N/A 20 10 30 2 66.67
7. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 30       N/A   -                     -   N/A 19 11 30 2 63.33
8. คณะศิลปศาสตร์ 30       N/A   -                     -   N/A 19 11 30 2 63.33
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 29       N/A   /   N/A                  -   N/A 18 11 29 3 62.07
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 29       N/A   - N/A                    -   N/A 16 13 29 3 55.17
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29       N/A   X             N/A        -   N/A 16 13 29 3 55.17
12. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 30       N/A   -                     -   N/A 16 14 30 2 53.33
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 29       N/A   - N/A                    -   N/A 14 15 29 3 48.28
14. คณะเกษตรศาสตร์ 30       N/A   -                     -   N/A 14 16 30 2 46.67
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29       N/A   -              N/A       -   N/A 8 21 29 3 27.59

ภำพรวมระดับมหำวิทยำลัย : 32       N/A                           N/A 24 8 32 2 75.00

หมำยเหตุ : 
กำรจัดอันดับของคณะ/วิทยำลัย 
ไม่นับรวมตัวช้ีวัดท่ี 7, 10 และ 34

ล ำดับ  คณะ/วิทยำลัย

จ ำนวน
ตัวช้ีวัด

ท่ีด ำเนินกำร 
(ตัวช้ีวัด)

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด รวมตัวช้ีวัดท่ีด ำเนินกำร

N/A

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย
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1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
5. วิทยาลัยรัตภูมิ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
14. คณะเกษตรศาสตร์
15. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภำพรวมระดับมหำวิทยำลัย :

หมำยเหตุ : 
กำรจัดอันดับของคณะ/วิทยำลัย 
ไม่นับรวมตัวช้ีวัดท่ี 7, 10 และ 34

ล ำดับ  คณะ/วิทยำลัย

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564)
จ ำแนกตำมภำรกิจ

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด
ท่ีรับผิดชอบ

ท้ังหมด
บรรลุ 
()

ไม่บรรลุ 
()

รวม

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
 (N/A)

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

10 2 12 83.33 5 1 6 83.33 2 0 2 100.00 4 0 4 100.00 3 1 4 75.00 32 24 4 28 4 85.71
9 2 11 81.82 5 1 6 83.33 3 0 3 100.00 3 0 3 100.00 3 1 4 75.00 32 23 4 27 5 85.19
10 2 12 83.33 4 2 6 66.67 4 0 4 100.00 4 0 4 100.00 3 1 4 75.00 32 25 5 30 2 83.33
8 3 11 72.73 4 2 6 66.67 4 0 4 100.00 4 0 4 100.00 2 2 4 50.00 32 22 7 29 3 75.86
9 3 12 75.00 4 2 6 66.67 4 0 4 100.00 2 2 4 50.00 3 1 4 75.00 32 22 8 30 2 73.33
8 4 12 66.67 4 2 6 66.67 3 1 4 75.00 2 2 4 50.00 3 1 4 75.00 32 20 10 30 2 66.67
7 5 12 58.33 3 3 6 50.00 4 0 4 100.00 3 1 4 75.00 2 2 4 50.00 32 19 11 30 2 63.33
8 4 12 66.67 3 3 6 50.00 3 1 4 75.00 3 1 4 75.00 2 2 4 50.00 32 19 11 30 2 63.33
9 2 11 81.82 4 2 6 66.67 3 1 4 75.00 0 4 4 0.00 2 2 4 50.00 32 18 11 29 3 62.07
9 2 11 81.82 0 6 6 0.00 2 2 4 50.00 3 1 4 75.00 2 2 4 50.00 32 16 13 29 3 55.17
8 4 12 66.67 1 5 6 16.67 3 0 3 100.00 3 1 4 75.00 1 3 4 25.00 32 16 13 29 3 55.17
8 4 12 66.67 1 5 6 16.67 3 1 4 75.00 2 2 4 50.00 2 2 4 50.00 32 16 14 30 2 53.33
8 3 11 72.73 0 6 6 0.00 3 1 4 75.00 1 3 4 25.00 2 2 4 50.00 32 14 15 29 3 48.28
6 6 12 50.00 4 2 6 66.67 2 2 4 50.00 0 4 4 0.00 2 2 4 50.00 32 14 16 30 2 46.67
4 8 12 33.33 1 5 6 16.67 1 2 3 33.33 0 4 4 0.00 2 2 4 50.00 32 8 21 29 3 27.59
9 4 13 69.23 5 1 6 83.33 4 0 4 100.00 3 1 4 75.00 3 2 5 60.00 34 24 8 32 2 75.00

2. ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนวิจัยฯ 3. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 4. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ 5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร รวมผลกำรด ำเนินงำน1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

 

 ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 30

  ผลการดำเนินงาน  :  ร้อยละ 45.81

 

 บรรลุ       ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด   3,739   คน

        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนด   2,517   คน

        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน   1,713   คน

        คิดเป็นร้อยละ   45.81  

     

หน่วยงาน จำนวน

ผู้สำเร็จ

การศึกษา

ทั้งหมด

จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษาที่มีรายได้

สูงกว่าอัตราค่าจ้างที่

กฎหมายกำหนด

จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษาที่มีรายได้

สูงกว่าอัตราค่าจ้าง

15,000 บาท/เดือน

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 200 125 79 39.50  

2.คณะบริหารธุรกิจ 1034 887 800 77.37  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 221 104 59 26.70  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 70 38 17 24.29  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 554 441 333 60.11  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 82 51 31 37.80  

7.คณะศิลปศาสตร์ 370 136 53 14.32  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 150 90 51 34.00  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 16 16 69.57  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 31 16 9 29.03  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 240 157 62 25.83  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 377 211 96 25.46  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 232 132 57 24.57  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 20 14 4 20.00  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 135 99 46 34.07  

รวม 3,739 2,517 1,713 45.81  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ SMART TEACHER

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 20

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 91.28

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   768   คน

        จำนวนผู้สอนมีคุณสมบัติ SMART TEACHER   701   คน

        คิดเป็นร้อยละ   91.28  

     

หน่วยงาน จำนวนผู้สอนทั้งหมด

(ไม่รวมศึกษาต่อ)

จำนวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา

ให้มีคุณสมบัติSMART TEACHER

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 41 41 100.00  

2.คณะบริหารธุรกิจ 55 54 98.18  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 88 92.63  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 56 56 100.00  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 112 66 58.93  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 23 100.00  

7.คณะศิลปศาสตร์ 89 86 96.63  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 41 100.00  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 23 100.00  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 19 100.00  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 51 46 90.20  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 54 53 98.15  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 28 28 100.00  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 34 33 97.06  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 47 44 93.62  

รวม 768 701 91.28  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 35

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 100.00

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผลงานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด   92   ผลงาน

        จำนวนผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์   92   ผลงาน

        คิดเป็นร้อยละ   100.00  

     

หน่วยงาน

จำนวนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์

ของผู้เรียนทั้งหมด

จำนวนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 27 27 100.00  

2.คณะบริหารธุรกิจ 7 7 100.00  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 100.00  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 3 3 100.00  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 10 100.00  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 100.00  

7.คณะศิลปศาสตร์ 1 1 100.00  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 4 100.00  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 100.00  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร - - -  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 3 3 100.00  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 18 18 100.00  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - - -  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 6 6 100.00  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 4 4 100.00  

รวม 92 92 100.00  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 80

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 56.32

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด   87   หลักสูตร

        หลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน   49   หลักสูตร

        คิดเป็นร้อยละ   56.32  

     

หน่วยงาน จำนวนหลักสูตร

ที่เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด

จำนวนหลักสูตร

ที่รับผู้เรียนได้ตามแผน

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.วิทยาลัยรัตภูมิ 8 1 12.50  

2.คณะบริหารธุรกิจ 9 8 88.89  

3.คณะศิลปศาสตร์ 6 5 83.33  

4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 3 75.00  

5.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 7 7 100.00  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 13 92.86  

7.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 7 4 57.14  

8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 50.00  

9.คณะเกษตรศาสตร์ 6 2 33.33  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 1 50.00  

11.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 100.00  

12.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 1 20.00  

13.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 5 0 0.00  

14.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 0 0.00  

15.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 25.00  

รวม 87 49 56.32  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 90

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 94.66

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   768   คน

        จำนวนผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   727   คน

        คิดเป็นร้อยละ   94.66  

     

หน่วยงาน

จำนวนผู้สอนทั้งหมด

(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

จำนวนผู้สอนที่มีกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active

Learning

ร้อยละ

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 41 41 100.00  

2.คณะบริหารธุรกิจ 55 54 98.18  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 88 92.63  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 56 56 100.00  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 112 103 91.96  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 23 100.00  

7.คณะศิลปศาสตร์ 89 86 96.63  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 41 100.00  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 21 91.30  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 17 89.47  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 51 45 88.24  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 54 52 96.30  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 28 28 100.00  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 34 31 91.18  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 47 41 87.23  

รวม 768 727 94.66  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 70

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 82.03

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผู้สอนทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   768   คน

        จำนวนผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ/สื่อออน์ไลน์อื่น ๆ   630   คน

        คิดเป็นร้อยละ   82.03  

     

หน่วยงาน จำนวนผู้สอนทั้งหมด

(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

จำนวนผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วย

ระบบ LMS เต็มรูปแบบ/

สื่อออนไลน์อื่น ๆ 

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.วิทยาลัยรัตภูมิ 34 34 100.00  

2.คณะบริหารธุรกิจ 55 51 92.73  

3.คณะศิลปศาสตร์ 89 88 98.88  

4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 38 92.68  

5.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 41 39 95.12  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 112 99 88.39  

7.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 54 53 98.15  

8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 42 44.21  

9.คณะเกษตรศาสตร์ 51 14 27.45  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 16 84.21  

11.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 21 91.30  

12.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 47 44 93.62  

13.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 56 48 85.71  

14.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 28 26 92.86  

15.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 17 73.91  

รวม 768 630 82.03  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem)

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 90

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 96.83

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 

สรุปผลการดำเนินงาน

 
หน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

(Ecosystem)

การบรรลุเป้า

หมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 97.68  

2.คณะบริหารธุรกิจ 97.45  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.64  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 98.46  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98.02  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 97.79  

7.คณะศิลปศาสตร์ 96.17  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 95.05  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 89.34  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 96.86  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 97.77  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 98.29  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 98.74  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 97.41  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 98.79  

รวม 96.83  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : จำนวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน

 

  ค่าเป้าหมาย:  กิจกรรม 15  

  ผลการดำเนินงาน:  กิจกรรม 75  

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

 
หน่วยงาน จำนวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก

เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ (Ecosystem) ร่วมกัน

การบรรลุเป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 15  

2.คณะบริหารธุรกิจ 1  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 3  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3  

7.คณะศิลปศาสตร์ 2  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 34  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร -  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 1  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 1  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2  

รวม 75  
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 5

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ -19.58

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ปีก่อนหน้า   143   คน

        จำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ปีที่รายงาน   115   คน

        คิดเป็นร้อยละ   -19.58  

     

หน่วยงาน

จำนวนผู้เรียนที่สอบผ่าน 

สมรรถนะวิชาชีพจากองค์กร

ภายนอกของปีก่อนหน้า

จำนวนผู้เรียนที่สอบผ่าน 

สมรรถนะวิชาชีพจากองค์กร

ภายนอกของปีที่รายงาน

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้น

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 21 -64.41  

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 58 75 29.31  

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 0 -100.00  

4.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 19 11.76  

รวม 143 115 -19.58  
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 10

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 37.31

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนปีก่อนหน้า 67   ผลงาน

        จำนวนผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนปีที่รายงาน  92   ผลงาน

        ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   37.31  

     

หน่วยงาน

จำนวนผลงานนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์

ของผู้เรียนปีก่อนหน้า

จำนวนผลงานนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์

ของผู้เรียนปีที่รายงาน

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้น

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 24 27 12.50  

2.คณะบริหารธุรกิจ 3 7 133.33  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 75.00  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 0 3 - N/A

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 10 - N/A

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 - N/A

7.คณะศิลปศาสตร์ 5 1 -80.00  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 4 -75.00  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 0.00  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 0 -100.00  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 1 3 200.00  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 8 18 125.00  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 -100.00  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 3 6 100.00  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 0 4 - N/A

รวม 67 92 37.31  
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 5

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ -7.83

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนปีก่อนหน้า 41.73   คะแนน

        คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนปีที่รายงาน  38.47   คะแนน

        ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   -7.83  

     

หน่วยงาน

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ปีก่อนหน้า

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ปีที่รายงาน

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้น

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 48.00 27.45 -42.81  

2.คณะบริหารธุรกิจ 55.00 33.18 -39.67  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34.00 38.92 14.47  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 27.00 38.83 43.81  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78.00 36.67 -52.99  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 28.00 47.65 70.18  

7.คณะศิลปศาสตร์ 76.00 49.51 -34.86  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52.00 25.00 -51.92  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 45.00 52.59 16.87  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 32.00 31.49 -1.59  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 32.00 32.24 0.75  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 32.00 33.35 4.22  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 28.00 42.20 50.71  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 26.00 36.00 38.46  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 33.00 51.93 57.36  

รวม 41.73 38.47 -7.83  
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 5

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 4.69

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนปีก่อนหน้า 549.96   คะแนน

        คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนปีที่รายงาน  575.75   คะแนน

        ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   4.69  

     

หน่วยงาน

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ของผู้เรียนปีก่อนหน้า

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ของผู้เรียนปีที่รายงาน

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้น

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 627.04 561.96 -10.38  

2.คณะบริหารธุรกิจ 565.88 543.64 -3.93  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 608.50 590.07 -3.03  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 587.64 514.98 -12.36  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 634.79 595.70 -6.16  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 682.50 585.63 -14.19  

7.คณะศิลปศาสตร์ 576.43 573.67 -0.48  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 538.05 551.44 2.49  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0.00 777.93 - N/A

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 554.46 506.17 -8.71  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 537.97 557.61 3.65  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 593.90 581.47 -2.09  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 539.74 520.65 -3.54  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 599.45 622.15 3.79  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 602.99 553.17 -8.26  

รวม 549.96 575.75 4.69   
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 4

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 25.25

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 3,739   คน

        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ  944   คน

        ร้อยละ   25.25  

     

หน่วยงาน จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษาทั้งหมด

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นผู้ประกอบการ

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 200 23 11.50  

2.คณะบริหารธุรกิจ 1034 414 40.04  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 221 51 23.08  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 70 11 15.71  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 554 196 35.38  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 82 4 4.88  

7.คณะศิลปศาสตร์ 370 46 12.43  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 150 17 11.33  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 4 17.39  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 31 3 9.68  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 240 58 24.17  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 377 51 13.53  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 232 29 12.50  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 20 11 55.00  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 135 26 19.26  

รวม 3,739 944 25.25  
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 40

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 51.32

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

         จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งหมด 228   ผลงาน

         จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

 117   ผลงาน

         ร้อยละ   51.32  

     

หน่วยงาน

จำนวนผลงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

และงานสร้างสรรค์ ทั้งหมด

จำนวนผลงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

และงานสร้างสรรค์ที่นำไป

ใช้ประโยชน์

ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่า

เชิงพาณิชย์

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 13 13 100.00  

2.คณะบริหารธุรกิจ 9 8 88.89  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 11 84.62  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 34 14 41.18  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 20 47.62  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8 1 12.50  

7.คณะศิลปศาสตร์ 9 8 88.89  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 2 33.33  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 8 44.44  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 15 1 6.67  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 22 12 54.55  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 11 1 9.09  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 12 10 83.33  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 14 8 57.14  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2 0 0.00  

รวม 228 117 51.32  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 10

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 14.93

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนทุนวิจัยภายนอกปีก่อนหน้า 72,511,934   บาท

        จำนวนทุนวิจัยภายนอกปีที่รายงาน  83,339,870   บาท

        ร้อยละที่เพิ่มขึ้น   14.93  

     

หน่วยงาน จำนวนทุนวิจัย

ภายนอกปีก่อนหน้า

จำนวนทุนวิจัย

ภายนอกปีที่รายงาน

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้น

การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,221,375 10,864,650 789.54  

2.คณะบริหารธุรกิจ 4,054,800 3,730,030 -8.01  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,439,120 5,961,600 34.30  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 15,505,026 20,165,834 30.06  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,279,000 12,514,600 99.31  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1,397,500 1,362,800 -2.48  

7.คณะศิลปศาสตร์ 4,631,900 1,802,000 -61.10  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,782,550 4,017,282 -54.26  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 396,450 2,673,864 574.45  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,463,348 1,673,320 14.35  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 9,768,790 13,641,600 39.64  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 4,370,800 3,426,640 -21.60  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3,347,150 698,850 -79.12  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 5,623,125 480,000 -91.46  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 1,231,000 326,800 -73.45  

รวม 72,511,934 83,339,870 14.93  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 17 : จำนวนหน่วยงานที่นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 

  ค่าเป้าหมาย:  15 หน่วยงาน

  ผลการดำเนินงาน:  23 หน่วยงาน

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 

สรุปผลการดำเนินงาน

 
ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน์

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.โรงเรียนเทศบาล5

(วัดห้วป้อมนอก)

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ

งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ประวัติศาสตร์ตา

มรอยพระพุทธเจ้าหลวง ในจังหวัดสงขลา

ธิดาภัทร อนุชาญ คณะบริหารธุรกิจ

1.กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชน

เทศบาล ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง

จ.สงขลา

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดไขมันอิสระต่

ำโดยใช้ความร้อนจากเตาชีวมวล

นายสุห์ดี นิเซ็ง วิทยาลัยรัตภูมิ

1.นางสุจินต์ ไข่ริน

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสา

นก้านจากบ้านนายยอดทอง

2.วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้

านนายยอดทอง

3.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากตาลโตนด

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้

ำปะเหลียนสู่สากล

ผศ.นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์

1.นางนันทา เกียรติฤทธิเดช

ประธานกลุ่มแปรรูปใบจากเป็นผลิ

ตภัณฑ์วังวน

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้

ำปะเหลียนสู่สากล

ผศ.นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์

1.นางปราณี ชะนะนาค การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้

ำปะเหลียนสู่สากล

ผศ.นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์

1.นางเปรมใจ พันละม้าย

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู

ปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้

ำปะเหลียนสู่สากล

ผศ.นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์

1.กลุ่มแปรรูปหอยตลับ การพัฒนาเตาชีวมวลสำหรับการแปรรูปหอยตลั

บในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำปะเหลี่ยน

ผศ.สุปราณี คณะศิลปศาสตร์

1.ห้างสรรสินค้าโลตัส สงขลา การวางแผนเส้นทางและนวัตกรรมการจัดเก็บขย

ะชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.เทศบาลเขารูปช้าง การพัฒนาเครืองรับซือและคัดแยกขวดพลาสติก

ใสและกระป๋องอลูมิเนียม

ผศ.นราธร สังข์ประเสริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน์

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.เทศบาลเขารูปช้าง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการย่อยพลาสติ

กเหลือใช้จากครัวเรือน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.องค๋การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา

2.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่ อำเภอกระแสสินทร์

จ.สงขลา

3.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา

4.องคืการปกครองส่วนท้องถิ้น

ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จ. สงขลา

5.กรมส่งเสริมการเกษตร

6.กรมชลประทาน

การตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

ควบคู่กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

นายณัฐพล แก้วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.วัดสามกอง ต เกาะแต้ว อ เมือง

จ สงขลา

กระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชน ผศ.ดร.จุฑามาศ

ลักษณะกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.วัดสามกอง ต เกาะแต้ว อ เมือง

จ สงขลา

ส่วนผลมและกรรมวิธีการผลิตปล็อคปูนพื้นซีเมน

ต์พิมพ์ลายผสมขยะพลาสติก

ผศ.ดร.จุฑามาศ

ลักษณะกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิสยัสทุเรียน

กวน ต บูกิต อ เจาะไอร้อง

จ.นราธิวาส

2.วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตผ

ลการเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภา

พการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนกวนแ

ม่บ้านเกษตรกรบ้านปูเก๊ะ ต.บูกิต

อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล

ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ และ

นายจรัญ ธรรมใจ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร

มและเทคโนโลยี

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีก

อย่างน้อย 1 ด้าน

 

  ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 15

  ผลการดำเนินงาน:  ร้อยละ 42.98

 

   บรรลุ      ไม่บรรลุ

 
สรุปผลการดำเนินงาน

        จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งหมด 228   ผลงาน

        จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

 98   ผลงาน

        ร้อยละ   42.98  

     

หน่วยงาน

จำนวนผลงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์

ทั้งหมด

จำนวนผลงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และงานสร้างสรรค์

ที่นำไปบูรณาการ 

กับการเรียนการสอน

และพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย

1 ด้าน

ร้อยละ การบรรลุ

เป้าหมาย

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 13 13 100.00  

2.คณะบริหารธุรกิจ 9 2 22.22  

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 11 84.62  

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 34 7 20.59  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 20 47.62  

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8 1 12.50  

7.คณะศิลปศาสตร์ 9 9 100.00  

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 100.00  

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 3 16.67  

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 15 1 6.67  

11.คณะเกษตรศาสตร์ 22 8 36.36  

12.คณะเทคโนโลยีการจัดการ 11 3 27.27  

13.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 12 10 83.33  

14.วิทยาลัยรัตภูมิ 14 4 28.57  

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2 0 0.00  

รวม 228 98 42.98  

 
    พิมพ์รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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