
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 6/2557 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรามหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิกาบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  นายสันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

(แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16.  รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
17.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
19.  น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22.  รองศาสตราจารย์จารุยา   ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24.  นายวิชาญ  เพชรมณี (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
25.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

การจัดการ 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 

 
                    

หน้าที่ ๒/14 

 
28.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต (แทน) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
35.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
37.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
38.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง 
4.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
8.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
5.  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส หวัหน้าส านักงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
 
 



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 

 
                    

หน้าที่ ๓/14 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 1.1.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ประชุมยางนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญคณบดี รองอธิการบดี / รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ
หัวหน้าสาขา (พ้ืนที่สงขลา) เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายวิชาการประสานงานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 
๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 ก าหนดวันประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 
  ก าหนดวันประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งท่ี 5/2557 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2557 
วันพฤหัสบดทีี่ 13 พฤศจิกายน 2557 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  (วาระท่ี5.8 ของการประชุมครั้งที่ 4/2557)   

 ความเป็นมา 
  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยฯ ตามความทราบ
แล้วนั้น 
  บัดนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2557 เรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 

 
                    

หน้าที่ ๔/14 

 
   จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม มอบกองบริหารงาน
บุคคล พิจารณา ทบทวน แก้ไข ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามทีท่ีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕7   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามมตทิี่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
 

4.2 การจัดกิจกรรมโครงการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015  

 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้มีการจัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการ การออกร้านของนักศึกษา การจัดกิจกรรมบนเทวี การบรรยายทาง
วิชาการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่สังคม จึงก าหนดให้มีการจัดงานราชมงคล 
ศรีวิชัยแฟร์ 2015 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
  1. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ปีพ.ศ. 2557 
   1.1 บุคลากรทีได้รับรางวัล  
   1.2 บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งวิชาการเพ่ิม 
   1.3 บุคลาการที่ได้ปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 
   1.4 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
   1.5 ศิษย์เก่าดีเด่น 
  2. การน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
  3. การน าเสนองานวิจัยในสถาบัน 
  4. การน าเสนอผลงานของหน่วยวิจัย 



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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  5. การประกวดสื่อการสอน 
  6. การน าเสนอผลงานของบัณฑิตศึกษา 
  7. โครงการเวทีนักปฏิบัติ  
   - แข่งทักษะ 
   - แข่งขันการเขียนหัวข้อโครงการ 
   - แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ 
   - นิทรรศการนักประดิษฐ์ 
  8. การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
  9. ........................................................................................................ 
  10. ..................................................................................................... 
 

   ในการนี้ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หารือการจัด
กิจกรรมโครงการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015 เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  

4.3 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
 ข้าราชการ พ.ศ.2494  พ.ศ.2557        

 ความเป็นมา  

 ตามที่  ครม. มีมติให้ออกพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในการบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494  พ.ศ.2557 ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1.พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ วันที่ 13 ธันวาคม 2557  
 2.ก าหนดให้สมาชิกและผู้รับบ านาญที่มีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แสดงความประสงค์ ได้ตั้งแต่
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยให้แสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด หากแสดงความประสงค์แล้วจะถอนคืนการแสดงความ
ประสงค์ไม่ได้ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางยังไม่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความประสงค์ 
 3.ผู้มีสิทธิขอกลับไปใช้ 
  1.ข้าราชการซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ 
  2.ข้าราชการซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการ
เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
  3.ข้าราชการซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออก
จากราชการและกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 โดยต้องกลับเข้ารับราชการไม่เกินวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 
  4.ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
และมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
และมีกฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
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  6.ผู้รับบ านาญซึ่งเคยเป็นบุคคลตาม 1 – 5  
  7.ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเคยเป็น
สมาชิก กบข. 
 ๔) ข้าราชการพ้นจากการเป็นสมาชิก กบข.  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการบ านาญพ้น
จากการเป็นสมาชิก กบข. ตั้งแต่วันที่เกษียณอายุราชการ 
 ๕) เกณฑ์ในการรับเงินคืน หรือการคืนเงินให้รัฐ 
 ข้าราชการปัจจุบัน 
  ๑.ได้รับเงินส่วนของสมาชิก ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)และผลประโยชน์ 
  2.กบข. ใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน ๑๐ วันท าการ นับแต่วันที่ กบข. ได้รับข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป 
 ผู้รับบ านาญ 
  ๑.ไม่ต้องคืนเงิน ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ 
 ๒.ต้องคืนเงินที่รัฐสมบทให้ ประกอบด้วย เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ 
โดยต้องน ามา “หัก – กลบ –ลบ กัน” กับส่วนต่างของบ านาญตามสูตร ๒๔๙๔ กับสูตร กบข. 
                        ๒.๑ หากเงินที่รัฐสมทบให้น้อยกว่าส่วนต่างของบ านาญ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ผู้รับบ านาญโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
                        ๒.๒ หากเงินที่รัฐสมทบให้มากว่าส่วนต่างของบ านาญ ผู้รับบ านาญต้องคืนเงินให้รัฐภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือจะแบ่งช าระเป็นส่วนๆ ให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หากไม่ส่งคืนภายในก าหนดถือว่าการใช้สิทธิเป็นอันสิ้นผล 
 

Undo :  สูตรบ านาญ 
๑. สูตรบ านาญดั้งเดิมตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญ ๒๔๙๔  

    

 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุราชการ  
                  ๕๐  

๒. สูตรบ านาญสมาชิก กบข. 
 
        เงินเดือน เฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X อายุราชการ  
                                 ๕๐ 
                  ไม่เกิน ๗๐ % เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย 
  
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.4 แผนสรรหาและทดแทนบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก และแผนสรรหาและทดแทนบุคลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ        
 ความเป็นมา  

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาอนุมัติแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการนโยบาย   
การพัฒนาบุคลากรของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงก าหนดแนวทางการสรรหาและการ
ทดแทนบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและบุคลากรที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ (๑๐ ปี) มาก าหนดมาตรการและจัดท าแผน 
สรรหาและทดแทนบุคลากร ใน ๓ ประเด็น คือ  

๑) การทดแทนอัตราเกษียณของบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอกและการทดแทนอัตราเกษียณของ
บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

๒) การปรับสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  
(มีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับ ๓๐% และมีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ๕%)  

๓) การเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/วิทยาลัยที่จะต้องมีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.  

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสภาฯ จึงมีมติเห็นชอบแผนสรรหาและทดแทน
อัตราเกษียณบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอกและแผนสรรหาและทดแทนอัตราเกษียณบุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ และมีมติให้น าเสนอแผนสรรหาและทดแทนอัตราเกษียณดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดพิจารณา บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาอนุมัติแผน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
   จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบแผนสรรหา
และทดแทนบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอกและแผนสรรหาและทดแทนบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
   

4.5 รายงานค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556  
 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองคลังจึงได้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2556 ของแต่ละฝ่าย ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 

 
                    

หน้าที่ ๘/14 

 
4.6 การจัดท าไดอารี่และปฏิทิน ประจ าปี 2558        
 ความเป็นมา  

 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าไดอารี่
เ พ่ือมอบให้แก่อาจารย์  และได้จัดท าปฏิทินเพ่ือมอบเป็นที่ระลึกให้แก่อาจารย์และบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย นั้น 
 ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดจ้างท าไดอารี่และปฏิทินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้
จัดส่งบันทึกข้อความ เลขที่ ศธ 0584.21/392 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
แจ้งจ านวนอาจารย์และบุคลากรในสังกัด เพ่ือจัดส่งไดอารี่และปฏิทิน ประจ าปี พ.ศ.2558 เป็นที่ระลึกให้แก่
อาจารย์และบุคลากรต่อไป  
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

4.7 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Road Show 2015 และกิจกรรม 
บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคใต้  
 ความเป็นมา  

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ก าหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Road Show 2015 และกิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการ
ประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรมเพ่ือก้าวสู่
การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Thailand Research 
Expo : Road Show 2015 และกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 7 -8 มกราคม 2558 
ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 63205 (พิธีเปิด) และห้องประชุม 
63213 (ห้องประชุมย่อย) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา คณะ
บริหารธุรกิจ 

2. การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 
2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ 

3. กิจกรรม “อากาศยานไร้คนขับ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ และนายเสรี 
ทองชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ลานวัฒนธรรม 
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ 

4. การประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ในวันที่ 8 
มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย  



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 

 
                    

หน้าที่ ๙/14 

 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

 

4.8 โครงการวันครู ครั้งที่ 4 “ครูไทยสู่อาเซียน”   
       

 ความเป็นมา  

 ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด
โครงการวันครูครั้งที่ 4 “ครูไทยสู่อาเซียน” เพ่ือให้บุคลากร ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีคุณแด่ครู
อาจารย์ และยกย่องเชิดชูครูอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มีผู้ เข้าร่วมโครงการซึ่ง
ประกอบด้วย ครูอาจารย์ปัจจุบัน ครูอาจารย์เกษียณอายุราชการ รวมทั้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะต้องประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาต่างๆ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลภายนอกในจังหวัดสงขลา 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน  
 ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 
07.00 – 16.00 น. ณ ห้องใช้บางยาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รายละเอียดตาม
ก าหนดการท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เพิ่มเติมกิจกรรมส าหรับครูอาวุโส กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาทั้งครูอาวุโสและบุคลากรใหม่ และ
กิจกรรมต่างๆ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม    



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 
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4.9 รายงานการจัดท าห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Smart Class Room ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560        
 ความเป็นมา  

 ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 
2560 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1 แผนงานที่ 1 น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอน นั้น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมการ
เรียนการสอนมาพัฒนาเป็นห้องเรียนตัวอย่าง Smart Class Room เป็นห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์
ช่วยสอนที่ทันสมัย ดังนี้ 
 1.Smart Board เป็นจอ Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว พร้อมโปรแกรม Edupen Pro ที่มี
ความสามารถดังนี้  
 - ขีดเขียน วาดลงในรูปภาพที่ต้องการอธิบายได้ 
 - สร้างกระดาน White Board ได้ 9 ชุด 
 - สามารถเปลี่ยนสีปากกาได ้
 - สามารถย่อ/ขยาย จุดที่ต้องการได้ 
 2. InTeractive Respone System (IRS) 
 เป็นอุปกรณ์ที่ให้นักศึกษาส าหรับใช้กดเพ่ือเลือกค าตอบ ในการถามตอบระหว่างเรียน โดย
โปรแกรมที่ชื่อ HiTeach เป็นตัวจัดการระบบ ประโยชน์ของ IRS จะใช้ในการประเมินหัวข้อการสอนได้ทันที่ 
ว่านักศึกษาเข้าใจในข้อนั้นหรือไม่ ท าให้ครูสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนได้ 
 3. ความสามารถของโปรแกรม HiTeach 
 - เพ่ิมข้อมูลนักศึกษาท่ีสอนพร้อมแบ่งกลุ่ม 
 - Import ข้อมูลจาก Powerpoint เพ่ือใช้เป็นข้อสอบ 
 - มีเครื่องมือที่ช่วยในการสอนมากกว่า 15 ชนิด 
 - สุ่มนักศึกษาเพ่ือให้ตอบค าถามหรือแบ่งงานได้  
 - สรุปผลการตอบค าถามได้ทันที่ ในรูปแบบตัวเลขและกราฟ 
 4. Digital Visual Camera 
 เป็นกล้องฉายภาพ เพ่ือน าเข้าไปในจอ Smart Board เพ่ือใช้อธิบายสิ่งของที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 5. โปรเจ็กเตอร์ขนาด 300 Ansi Iument 
 6. ไมโครโฟนไร้สายแบบปกติและแบบคล้องหู 
  

 คณะที่มีความประสงค์ที่จะทดลองใช้ห้องเรียนรู้ Smart Class Room ส าหรับการเรียนการสอน 
สามารถแจ้งความจ านงไปยัง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.0 -7431-7146  
IP Phone 3919 , 3911 , 3928  
  
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

 



 
 

ประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2557 
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 4.10  รายงานผลการใช้งานช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต        
 ความเป็นมา 
  

 ตามท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยด าเนินการ
เรื่องเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อให้กับพ้ืนที่ต่างๆ นั้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการใช้งานตาม
ปริมาณที่เหมาะสม 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการใช้งานของแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่เดือน
กันยายน – พฤศจิกายน 2557 และข้อมูลการด าเนินการติดตั้งเครือข่ายไร้สายของแต่ละพ้ืนที่  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   
 

 
 
 ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดทราบ  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 

4.11 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
 ความเป็นมา  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่/2557 ในวันอังคารที่ 
25 พฤศจิกายน 2557 นั้น ได้มีมติให้เสนอวาระเข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และชี้แจงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามแผนการฟ้ืนฟู 6 เดือน และการ
ขยายระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือเตรียมการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ในการนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงน าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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หน้าที่ ๑๓/14 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  พิจารณารายงานผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาส 4  
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 )  
 ความเป็นมา 
 ด้วยแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ.2556 – 2559) 
ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย แล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 นั้น  
 จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย (พ.ศ.2556 – 2559) ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ และตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ของแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยและภาระงานที่ยังด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 จึงเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ รายงานผลการ
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาส 4 ( 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน2557) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ และมอบหมายดังนี้ 
 1. มอบทุกหน่วยงานพิจารณาทบทวน และหาแนวทางแก้ไขผลการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ ให้
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานเพิ่มเติมมายังกองนโยบายและ 
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2557  
 2. มอบกองนโยบายและแผน รวบรวมผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ในคราวประชุมครั้งถัดไป  
 
5.2  พิจารณาผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557)   
 ความเป็นมา 
 ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557)  
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางเร่งรัด ติดตาม และ
แก้ไขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2558 ตามท่ีได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารในที่ประชุม 
  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด ติดตาม 
และแก้ไขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2557 และให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการจัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ น าเสนอโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการเทียบโอน  

 ความเป็นมา 
 ด้วยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตร 4 ปี 
(จ านวน 1,422 คน) และหลักสูตร 2 ปี (จ านวน 950 คน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.94 และ 40.05 
ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557) ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการจัดการมีเป้าหมายจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกทั้งต้องสอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
จะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนรองรับความต้องการและการมีพ้ืนฐานที่หลากหลาย (Customization) 
ของนักศึกษาได้ โดยเฉพาะหลักสูตร 2 ปี ซึ่งใช้วิธีการเทียบโอนจากรายวิชาที่ผ่านการศึกษามาแล้วในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้กรอบหลักสูตร 4 ปี เป็นหลัก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึง
ต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศการเทียบโอนรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการรายวิชาปิด เพ่ือให้
นักศึกษาผ่านการลงทะเบียนเรียนได้ครบตามหลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดังกล่าว  
 ระบบสารสนเทศการเทียบโอน เป็นระบบงานหนึ่งที่มุ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศสมัยใหม่ โดย
ใช้แนวคิดเชิงตีความ (Interpretive Approach) ที่มุ่งเน้น “ความถูกต้อง” (Rigor) ของทฤษฎีหรือหลักการ
และ “ความเกี่ยวข้อง” (Relevance) ของงาน คน และวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวมีโอกาสน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศการเทียบโอน  
 

  มีระบบสารเทศรองรับการรวบรวมการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลการเทียบโอนอย่าง
ถูกต้องเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งได้ “สารสนเทศ” เพ่ือการวางแผนจัดการเรียนการสอน การบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานต่อไป   
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบคณะ/วิทยาลัย ที่สนใจจะพัฒนาระบบ
สารสนเทศการเทียบโอน ให้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
เพื่อพัฒนาวางแผนจัดการสารสนเทศการเทียบโอนที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานต่อไป  
 
6.2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ น าเสนอโปรแกรมเพื่อการบริหารงานบุคคล  

 ความเป็นมา 
  ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคลากร ภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นระบบที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ได้แก่ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร เนื่องจากการท างาน
ของทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานขององค์กร ดังนั้นระบบสารสนเทศด้านบุคลากรจึงมีบทบาทที่
มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร โดยมีคุณลักษณะหรือระบบย่อยได้แก ่
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   1.เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประวัติการ
ฝึกอบรมและการเสริมทักษะ การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ประวัติการลา ตลอดจนการใช้งบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากร อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลให้กับระบบอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ระบบการบริหารงานวิจัย ระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพ เป็นต้น  
   2.มีการประมวลผลอย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าสารสนเทศ
ที่ได้ไปวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการปฏิบัติงานต่อไป  
   3.เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและการบริหารงานบุคลากรภายในคณะ ซึ่งมีผู้ใช้งานหลาย
กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรภายในคณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคลากร ผู้บริหารคณะ และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ เป็นต้น  
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล 
 

   1.เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูล ทะเบียนประวัติ (Central Database) ช่วยในการเก็บข้อมูล
ด้านประวัติส่วนตัวของบุคลากร ประวัติการท างาน ฯลฯ และระบบอ่ืนๆ สามารถดึงฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้
ร่วมกันได้  
   2.ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) เช่น การขาดงาน การมาสาย การลา หรือ
การท างานล่วงเวลา เป็นต้น  
   3.การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (Training and Development) เป็นระบบที่ช่วยในการ
วางแผนการพัฒนาและการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
   4.ข้อมูลการปรับขั้นเงินเดือน  
   5.เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากร
ภายในคณะ  
   6.ระบบช่วยประมวลผลข้อมูล และ “สารสนเทศ” จากระบบเพ่ือใช้ในการวางแผน บริหาร
จัดการภายในคณะ ซึ่งได้แก่งานวางแผนก าลังคน ( Man Power Planning) การวางแผนงบประมาณ การาง
แผนการพัฒนาบุคลากร รายงานและเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การปรับขั้นเงินเดือนและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่อไป   
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
  

 
 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


