
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
**************************** 

 
ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ,  

ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิกาบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  นายสันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  นายอุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
15.  รองศาสตราจารย์พิน นวลศรีทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
16.  รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17.  รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
18.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ ี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
20.  น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง (แทน)คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์) 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ นวลศรีทอง (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
23.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 



 ๒ 

24.  นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ 

25.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27.  นางสาววีรวรรณ อ าภา (แทน)ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน

คุณภาพ (รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
28.  นายวิภาค อรรจนกุล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
30.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
33.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
34.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
35.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
36.  นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 

(นายมงคล  ลีนิน) 
37.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
38.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
3.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
4.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
7.  นางพรรณพร อุไรวงศ์ ผู้อ านวยกองพัฒนานักศึกษา 

          
   ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ ์

 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2557  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี
พุทธศักราช 2557 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557   
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานสมโภชองค์กฐิน
พระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 และขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ใน
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
   มอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้
ความสะดวกในการเดินทางและที่พักแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2557  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
 1.1.2 ขอเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายมิตรทูน  โสมาลีย์ 
  ด้วย นายมิตรทูน  โสมาลีย์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ถึงแก่กรรมและคณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบ าเพ็ญกุศล 
ณ วัดไม้ฝาด ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และก าหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 
2557 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดไม้ฝาด ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 (มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ)  เวลา 18.00น.  
ณ วัดไม้ฝาด ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.1.3 ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นตัวแทนของบุคลากรและ
นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกัน
ดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯ ณ ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
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 1.1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557   
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัย ได้
ท าการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 91.19 ของงบประมาณทั้งหมด รายจ่ายประจ า 97.27 % งบลงทุน 
45.56 % และกันเงินไว้ 8.81% ในส่วนของงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่ง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557   
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
 1.1.5 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
   ด้วยสภานิติบัญญัติ ได้แจ้งค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
มายังมหาวิทยาลัย นั้น 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียด นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติและบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว   
   
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
1.2   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 ก าหนดวันประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 
  ก าหนดวันประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2557 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 
2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ผลการติดตามการท าเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 (วาระท่ี3.3 ของการประชุมครั้งที่ 2/2557)   
 ความเป็นมา 
  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 มีมติให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการ และมอบคณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์ภาคภาษาไทยติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และเสนอแนะให้มีการประกวด
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ระหว่างหน่วยงาน แล้วน าผลการด าเนินงานรายงานต่อท่ีประชุมครั้งถัดไป นั้น 

  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้สรุปผลการติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7   
เมื่อวันศุกร์ที่21 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
  ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   
เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

4.2 สรุปความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรในต่างประเทศและมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

 ความเป็นมา  

 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท าสรุปความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
องค์กรในต่างประเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2557 
  
 

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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สรุปการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ   

ปีงบประมาณ 2557  
งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

บันทึกความเข้าใจ  
(MOU) 

จ านวน MOU ที่อยู่ในสัญญา (17 ฉบับ) MOU ที่อยู่ในแผนการจัดท า 
และมีกิจกรรมทางวชิาการ MOU ที่มีกิจกรรม 

ทางวิชาการร่วมกัน 
MOU ที่ไม่มีกิจกรรม 

ทางวิชาการ 
องค์กรหรือมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 
15  ฉบับ 2  ฉบับ 2 

 
 ประเด็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
 2. ความร่วมมือในด้านการวิจัย 
 3. ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดท าหลักสูตรร่วม การร่วมจัดประชุมสัมมนา และการ
ฝึกอบรม 
 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ เช่น การเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญามาบรรยาย
พิเศษในหัวข้อทีส่นใจ หรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
 5. ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม IMT-GT Carnival Varsity ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษา
และอาจารย์ในด้านวัฒนธรรม กีฬาและวิชาการ 
 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาและ
สร้างความร่วมมือต่อไป 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.3 รายงานการด าเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        

 ความเป็นมา  

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งหนังสือจากสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ตามหนังสือที่ ปคมทร.
47/2557 เรื่อง รายงานผลการขอเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน 8% 
และการเลื่อนไหล (เงินเดือนทะลุขั้น) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการซึ่งแจ้งให้
ทราบ การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้มีมติ
กรณีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือน (เงินเดือนทะลุขั้น) 
และการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 8% โดยให้มีหนังสือไปยัง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)แล้ว เมื่อต้นเดือนสิ่งหาคม 2557 โดยยังไม่มี
ค าตอบที่ชัดเจนในการปรับอัตราเงินเดือน 8% และการเลื่อนไหล (เงินเดือนทะลุขั้น) ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ  



 ๗ 

 จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบรายงานการด าเนินการ
เกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
4.4 การจัดท าแบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 

 ความเป็นมา 

  จากการที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นร่วมกันให้มีการ
น าแบบ มคอ.3 ขึ้นเว็บไซต์ ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ หากอาจารย์ผู้สอนไม่ท าการ
บันทึกข้อมูลลงในแบบ มคอ.3 ขึ้นเว็บไซต์ นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยมอบหมายให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าระบบในการน าแบบ มคอ.3 ขึ้นเว็บไซต์ (Upload) 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนทุกพ้ืนที่สามารถรับข้อมูล (Download) แบบ มคอ.3 ในปีการศึกษา 2/2557 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.5 การขอทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ       

 ความเป็นมา  

 ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทบทวน
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2558 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยอ้างว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2553 ตาม
ความหน้า 3 วรรคท้าย “งบประมาณในการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 1.0 ของวงเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี ส่วนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม”  
 ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าเสนอประเด็นดังกล่าว ตามข้อบังคับฯ ให้สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวินิจฉัยตีความ เพ่ือชี้แจงการขอทบทวนการจัดสรรงบประมาณแก่สภาคณาจารย์
และข้าราชการ  
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
   



 ๘ 

4.6  แจ้งกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558       

 ความเป็นมา  

 หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับค านิยาม
ของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และน าเสนอหัวหน้ า
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้
มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว ให้หน่วยงานของส่วนราชการทราบทั่วกัน 
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

 ความเป็นมา  

 ตามที่วิทยาเขตตรังได้ร่วมงานกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่  
ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ในความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
  - โครงการบริการให้ค าปรึกษา งบประมาณ  250,000 บาท 
  - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ 350,000 บาท 
  - โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ  งบประมาณ 250,000 บาท 
  - โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - จังหวัดระนอง  งบประมาณ 250,000 บาท 
   - จังหวัดสตูล  งบประมาณ 283,000 บาท* 
   * ก าลังด าเนินโครงการ 
  - โครงการการเข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปี พ.ศ.2557 
  งบประมาณ 17,000บาท 
  - จัดแสดงผลงานและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 
คลินิกเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2557 งบประมาณ 94,280 บาท 
 
 รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน   1,493,880  บาท  
 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 



 ๙ 

4.8 รายงานผลการขออนุเคราะห์ในการสร้างศาลาที่พักส าหรับรอรถโดยสาร        

 ความเป็นมา  

 ตามที่วิทยาเขตตรัง ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในปี 
พ.ศ.2556 ในการขออนุเคราะห์ก่อสร้างศาลาที่พักรอรถโดยสาร และในปี พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ได้เข้ามาด าเนินการ 
 ผลจากการขอความอนุเคราะห์ บัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามาด าเนินการก่อสร้าง
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงปลายเดือนกันยายน 2557 ซึ่งศาลาที่พักส าหรับรอรถโดยสารได้สร้างเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอการส่งมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อีกครั้ง 
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รบัทราบ 

4.9  รายงานมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 5/2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วาระท่ี 5.4 เรื่อง พิจารณาความเห็นชอบเสนอแนะการรับ
สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

 ความเป็นมา  

 ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 
5/2557 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ในวาระที่ 5.4 พิจารณาความเห็นชอบเสนอแนะการรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ในวาระนี้ที่ประชุมฯ ได้น าปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชมงคลศรีวิชัย พอสรุปได้ดังนี้ 
 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2548 ได้ระบุเหตุผลและความ
จ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไว้ดังนี้ “หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ขึ้นแทน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน 
ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม “โดยให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อต้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
เป็นหลัก จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 
 และในมาตรา 7 ได้เขียนไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะ
ทางระดับปริญญาเป็นหลัก” 



 ๑๐ 

 แสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายของ พ.ร.บ. ระบุไว้เด่นชัดว่า ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย รับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเป็นหลัก ซึ่งค าว่า “ เป็นหลัก” เป็นการ
บ่งชี้จ านวนนักศึกษาท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต้องเป็นนักศึกษาจากอาชีวศึกษามากกว่าร้อยละ 50 
ฉะนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายที่เด่นชัดในการก าหนดอัตราส่วนของนักศึกษาที่จะรับเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยว่าจะมีอัตราส่วนเท่าไหร่ ระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษากับนักศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
 ปัจจุบันนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไม่เอ้ือต่อสถาน
ประกอบการเพราะมีทักษะทางด้านปฏิบัติน้อย สถานประกอบการยังมีความต้องการนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในพ้ืนที่จังหวัดสงขลารวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงบริษัทต่างชาติยังคงมีความ
ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีทักษะการท างานทางด้านปฏิบัติ 
 
 ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557  
 เพ่ือให้การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยถูกต้องตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อสถานประกอบการ
และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
จากสถาบันอ่ืนๆ จึงเสนอแนะเพ่ือพิจารณาดังนี้  
 1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดอัตราส่วนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษา
กับมัธยมศึกษา โดยค านึงถึงการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นหลัก 
 2. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกต้องแยกระหว่างข้อสอบคัดเลือกของนักศึกษาอาชีวศึกษากับ
มัธยมศึกษา 
 3. อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาควรเป็นอาจารย์ที่มีทักษะการสอนวิชาปฏิบัติ 
 4. หลักสูตรในทุกคณะต้องปรับปรุงรายวิชาให้มีวิชาทางด้านปฏิบัติอย่างน้อย 50 %  
  5. หากเป็นไปได้หลักสูตรต้องเอ้ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและปริญญาบัตร (ในระบบการศึกษา 4 ปี หากนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 
สามารถรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
 6. นักศึกษาเทียบโอนต้องจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี หรือ 2 ปี กับ 2 ภาคฤดูร้อน 
 หากสามารถด าเนินการได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะ
เป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ มุ่งหวังเข้ามาศึกษาต่อมากขึ้น และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาออกไปจะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในกลุ่มอาเซียน สมกับปรัชญา 
เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ และวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
  
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

  

  



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

 ความเป็นมา 
 ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อประจ าปีการศึกษา 2558 และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการสอบถามแผนการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ไปยังคณะและวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอน าเสนอแผนการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558
และรับรองมติที่ประชุม มอบฝ่ายวิชาการและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2558 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  

5.2  การจัดกิจกรรมเดินการกุศล “เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อหารายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   

 ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
ที่พระองค์ได้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงพระวิริยะอุตสาหะ เพ่ือความร่มเย็นผาสุกแก่ปวงชนชาวไทย พระ
ปรีชาญาณที่ล้ าเลิศ ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชด าริต่างๆ ปลูกฝังให้ราษฎรด ารงชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา และมีความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินแทนพระองคใ์นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  
 เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมจิตน้อมเกล้าแด่พระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดกิจกรรมเดินการกุศล “ เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน” ขึ้น เพ่ือให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา 
พ่อค้าประชาชน โดยทั่วกันที่ได้มาร่วมงาน จักได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือกันท า
กิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน ส าหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะได้ร่วมบริจาคเงินกับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เห็นสมควรพิจารณาก าหนดวันในการจัดกิจกรรมเดินการกุศล 
“เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน” เพ่ือหารายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ประจ าปี 2558 
  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม  โดยก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรมเดินการกุศล “ เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 
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5.3  แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ความเป็นมา 
 ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดท านโยบายแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะและวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2557  
  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ มอบฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดตั้ง
คณะกรรมการโดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน คณบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ร่วมพิจารณาทบทวนแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย
พิจารณาทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามแผนของมหาวิทยาลัยและแผนของคณะ 

5.4  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57) 

  ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) จากคณะกรรมการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2557 เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งชี้ให้เห็นจุดเด่น
จุดด้อยและภาระงานที่ยังด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารในการพัฒนา
ปรับปรุงผลการด าเนินงานจ าแนกตามพันธกิจ ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 1 :  ด้านการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  21  ตัวชี้วัด 
  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  17  ตัวชี้วัด  จาก  19  ตัวชี้วัด 
  อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล  2  ตัวชี้วัด 
 พันธกิจที่ 2 :  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  2  ตัวชี้วัด 
  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  2  ตัวชี้วัด  จาก  2  ตัวชี้วัด 
 พันธกิจที่ 3 :  ด้านการวิจัยและพัฒนา   จ านวน  4  ตัวชี้วัด 
  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  3  ตัวชี้วัด  จาก  4  ตัวชี้วัด 
 พันธกิจที่ 4 :  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวน  1  ตัวชี้วัด 
  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  1  ตัวชี้วัด  จาก  1  ตัวชี้วัด 
 
 จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีทั้งสิ้น  
28 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 23 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ด าเนินการทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 88.46 และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล 2 ตัวชี้วัด  
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  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขผลการ
ด าเนินงาน  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายดังนี้ 
 1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ผลักดัน ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 แล้วรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันไปยังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 21 
ตุลาคม 2557 
 2. มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย ผลักดัน ก ากับ ติดตาม ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่องการส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ ระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557    
 3. มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาทบทวนกระบวนการใน
การเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 10 เรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน  

5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1ต.ค. 56–30ก.ย.57) 

 ความเป็นมา 
 ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.
2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวนทั้งหมด 858 โครงการ จ าแนกเป็นโครงการที่
ด าเนินการโดยแหล่งงบประมาณ ณ ต่อไปนี้ 
 -  โครงการที่ด าเนินการโดยเงินงบประมาณ    จ านวน  642  โครงการ 
 -  โครงการที่ด าเนินการโดยงบประมาณเงินรายได้  จ านวน  148  โครงการ 
 -  โครงการที่ด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงาน  จ านวน    68  โครงการ 
 จากผลการด าเนินงานโครงการปรากฏว่า คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/กอง มีการด าเนินจัดโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 791 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของโครงการทั้งหมด โดยมีโครงการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 717 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.64 จาก 791 โครงการที่ได้ด าเนินการ  
 ทั้งนี้ จากผลการด าเนินโครงการดังกล่าว เห็นควรเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
และหาแนวทางแก้ไขผลการด าเนินงาน  
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน พิจารณา 
ทบทวน ผลการด าเนินโครงการและหาแนวทางแก้ไขการด าเนินงาน โดยผลักดันให้โครงการที่ตน
รับผิดชอบ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

5.6  ระบบและกลไกของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
การน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ /หรือ
การวิจัย 

 ความเป็นมา 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 มีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาระบบและกลไกของการบูรณา
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งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยนั้น และที่ประชุมได้มีมติให้
ปรับระบบและกลไกของการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ Srivijaya PM 05 การบริการวิชาการแก่
สังคม หน่วยบริการแก่สังคม จึงขอเสนอแนวทางในการปรับระบบและกลไกของการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน 
(1 มิถุนายน 2556 – 30 พฤษภาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
 ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเสนอแนะแนวทางในการปรับระบบและกลไกของ
การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
 1. ให้มหาวิทยาลัยปรับแบบฟอร์ม มคอ.3 และ แบบฟอร์ม มคอ.5 เพ่ิมเติม ให้ผู้สอนสามารถ
ใส่ข้อมูลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 2. ปรับปฏิทินการด าเนินงานของงานบริการวิชาการของหน่วยงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย
เสนอให้หน่วยงานด าเนินโครงการบริการวิชาการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
 3. การด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่เป็นระบบมากขึ้น ทั้งการลง
ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผล 
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 4. ควรจัดอบรมเพ่ือเติมความรู้ด้านการด าเนินโครงการการบริการทางวิชาการแก่สังคมภายใต้
เกณฑ์ประกันคุณภาพทางการศึกษาในรายหน่วยงาน 
 และขอเสนอสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2556 
รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2556 – 30 พฤษภาคม 2557)  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้  
  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม มอบหมายผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1. มอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกัน
ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.3 และ แบบฟอร์ม มคอ.5 ใหม่ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกกิจกรรม
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
 2. มอบ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ด าเนินการปรับปฏิทินการด าเนินงานของงาน
บริการวิชาการของหน่วยงานให้เหมาะสม 
 3. มอบคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ก ากับ ติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4. คณะ / วิทยาลัย ประชุมพิจารณาชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของ
โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ด าเนินการโครงการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพทางการศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน 

5.7  พิจารณาการแต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานราชการและเป็นสถาบัน  
ทางการศึกษา จึงควรให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ผู้ที่มาติดต่อราชการและเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรให้มีการ
ประกาศเรื่องการแต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1.มหาวิทยาลัยสมควรออกประกาศ เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือไม่  
 2.หากเห็นชอบให้มีการออกประกาศ เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ขอให้พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดที่ปรากฏดังเอกสารที่แจกในที่ประชุมผู้บริหารฯ  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาและหาแนวเรื่องการ
แต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และรับรองมติที่ประชุม มอบหมายให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 



 ๑๖ 

 1. มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลท าหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงาน เชิญชวนให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเกาะยอ สีเหลือง ในวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรต่อไป 
 2. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงาน ก าชับการแต่งกายของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ตระหนัก
ถึงการแต่งกายที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและผู้ที่มา
ติดต่อราชการ   

5.8  พิจารณาโครงการเชิดชูเกียรติ 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ กองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้
จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2558 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน อีกทั้ งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าร่างประเภทของรางวัลและคุณสมบัติ โดยแบ่งเป็น
บุคลากรดีเด่น 4 ด้าน คือ ด้านสนับสนุน ด้านวิชาการ ด้านบริหาร และด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม  
ซึ่งบุลากรดีเด่นแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 คุณสมบัติเบื้องต้น  
 1. จะต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2. เป็นผู้ประพฤติดีในด้านจริยธรรม ด้านคุณธรรม ด้านธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. เป็นผู้มีความประพฤติตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และ
มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 4. ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคมโดยรวม และจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 5. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3 ปี  
  6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่าง
สอบสวนทางวินัย 
 ด้านคุณสมบัติเฉพาะด้าน 
  1. ด้านสนับสนุน  เป็นบุคลาการสายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ในส านักงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร และเต็มใจในการให้บริการหรือเป็นผู้ที่มี
ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  2. ด้านวิชาการ  เป็นบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน งานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ งานบริการ
วิชาการ งานท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนานักศึกษา งานที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ  
  3. ด้านบริหาร  บุคลากรทุกประเภทที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือแต่งตั้งให้
รักษาราชการในต าแหน่งบริหาร ปฏิบัติงานด้านบริหารในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับ อธิการบดี รองอธิการบดี 



 ๑๗ 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทา่กอง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  4. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน  บุคลากรทุกประเภทที่อุทิศตนและท า
คุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ สร้างงานประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็น
การสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลใน
สังคมมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวม 
 รางวัลที่ได้รับ    
  1. ใบประกาศเกียรติคุณ 
  2. เข็มเชิดชูเกียรติ 
 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาประเภทรางวัลบุคลากร
ดีเด่นและคุณสมบัติของบุคลากรดีเด่นในแต่ละด้าน 
  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ มอบกองบริหารงานบุคคล
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น คุณสมบัติเฉพาะด้าน และหลักเกณฑ์ต่างๆ 

5.9  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

 ความเป็นมา 
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว1 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ในเรื่องการก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ โดยก าหนดให้เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ ก.พ.อ. นั้น 
 บัดนี้ ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษา ควรให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไปก าหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันที่
สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดย
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถาบันแต่ละแห่งอย่างแท้จริง 
 ในการนี้ จึงได้มีการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ข้อ 4 วรรคสอง เป็นดังนี้ 
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย แล้วแต่กรณี” รายละเอียดตามประกาศ ก.พ.อ. ที่แนบท้ายนี้  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาเสนอแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีความจ าเป็นและต้องการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย เพ่ือน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 



 ๑๘ 

 2. พิจารณาก าหนดจ านวนร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ตามข้อ 1 เพ่ือมหาวิทยาลัยน าไปออกเป็นประกาศการเลื่อนเงินเดือน 
  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาและหาแนวทางก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบกองบริหารงานบุคคลประสานไปยัง
คณะ / วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อก าหนดสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจ าเป็นและ
ต้องการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แล้วแต่กรณี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.1 ระบบแจ้งยืม – คืนเงินราชการ และ ระบบเอกสารค าสั่งออนไลน์ 
 

  1. ระบบแจ้งการยืม – คืนเงนิราชการ 

 

 
 

   2. ระบบเอกสารค าสั่งออนไลน์ 
 

 



 ๑๙ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ คณะ วิทยาลัย ศึกษารายละเอียดโปรแกรม
ดังกล่าว เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนการท างาน 
 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
  
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


