
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 9/2562 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละพื้นที่ 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
7.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17.  อาจารย์พัชรี  พระสงฆ์ แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
18.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์  เจริญจิต แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา  ข้องสาย แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
22.  อาจารย์ประสิทธิ  ศรีนคร แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
24.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
28.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29.  นายอภิชาติ  คัญทะชา แทน ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
30.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
32.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
33.  นางวศินี  จิตภูษา ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
34.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
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35.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
36.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
37.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
38.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
39.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
40.  นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
3.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
4.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.  นางสาวชัญญานุช โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  

1.1.1 แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕4๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕46 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) ที่ก าหนดให้
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนนั้น 
  ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ความว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต พร้อมรับ ผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมี คุณธรรมและธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม และมีการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดม่ันในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความ
ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชน ด้วยบริการที่เข้าถึงประชาชนและพร้อมรับผิดต่อสังคม  
เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
  1.1.2 แจ้งทราบ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ได้รับหมายศาลคดีฟ้องร้อง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น  เพื่อให้ทุกคณะ วิทยาลัย ได้ท าความเข้าใจตรงกันในเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  จึงขอแจ้งให้ทราบว่า หากหน่วยงานใดสามารถด าเนินการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงานสอนได้ตามหลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยประกาศไว้ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ แต่ถ้า
หน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง ขอให้หน่วยงานดังกล่าว
ชะลอการเบิกจ่ายจนกว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรื่องคดีฟ้องร้องแล้วเสร็จ   
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  ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2462 
และได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนตาม
กระบวนการต่อไป   
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.1.3 การสนับสนุนงานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคล ครั้งที่ 3  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3” ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ๒๕๖3 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย ความผูกพัน ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้พบปะ
สังสรรค์ ก่อให้เกดิสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 
  จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนบัตรงานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคล
ศรีวิชัย  ครั้งที่ 3 และขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานในวัน
ดังกล่าว  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.1.4 แจ้งทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงนามหนังสือราชการ 
  เพ่ือให้ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน กรณีเสนอ
หนังสือเพ่ือพิจารณาลงนามต่างๆ ให้เว้นพ้ืนที่ส าหรับลงนามของผู้บังคับบัญชา โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อ ต าแหน่ง 
ลงในหนังสือ หากผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้วให้ใช้ตรายาง ชื่อ ต าแหน่ง ประทับแทน  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี)  ขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยสนับสนุน
เสื้อกีฬาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 จ านวน 50 ตัว  
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “ตะวันออกเกมส์” มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี  และขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การสนับสนุนเสื้อกีฬา จ านวน 50 ตัว แจ็คเก็ต ราคาตัวละ 950 บาท และเสื้อ
โปโล ราคาตัวละ 350 บาท ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์ ผู้ บริหารทุกหน่วยงานให้การ
สนับสนุนเสื้อกีฬาดังกล่าวฯ โดยจะจัดท าหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง  
  และในปีถัดไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน 
โดยก าหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  
  ที่ประชุมรับทราบ  
  
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 16 -21 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  ที่ประชุมรับทราบ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/ 2562 

 
 

หน้าที่ 5/11 
 

 

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่
สถาบันอุดมศึกษา ที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ๓ ปีการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่
สถาบันอุดมศึกษา ที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ๓ ปีการศึกษา และ
อธิการบดี ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบโล่เชิด
ชูเกียรติ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  4. การจัดสรรค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรส่วนแบ่งค่าสมัครสมาชิกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ ให้กับคณะ วิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ในการท ากิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้ จะจัดสรรให้คณะ 
วิทยาลัย 30 % ต่อจ านวนผู้ที่สมัครของแต่ละหน่วยงาน   
  ทั้งนี้ รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) จะด าเนินการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป  
  ที่ประชุมรับทราบ  
  
 1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้  
  1. แจ้งทราบ เรื่อง การน าเข้าข้อมูลการใช้งานระบบผลการติดตามการปฏิบัติงาน  
  ตามที่กองคลัง ได้เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ACC3D เพ่ือให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบในด้านการจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิตและ
ด้านข้อมูลบุคลากร/นักศึกษา ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกหน่วยงานน าเข้าข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงได้ทุกมิติและมีประสิทธิภาพ  
  ที่ประชุมรับทราบ 
   
  2. แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562  
  โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางด้านงบประมาณรายจ่ายในปัจจุบัน และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร 
มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้ กองคลัง ได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานทราบแล้ว  
  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เรื่อง การซื้อตั๋วเครื่องบิน จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากท่าน
ทราบแผนการเดินทางไปราชการแล้ว ท่านสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้ แม้ว่าหนังสือขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการยังไม่ได้รับการอนุมัติ เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/ 2562 

 
 

หน้าที่ 6/11 
 

 

  3 แจ้งทราบ เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน  
  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ในกรณีที่คณบดี/ผู้อ านวยการ ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะและวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายให้รองคณบดี/รอง
ผู้อ านวยการ รักษาราชการแทนตามล าดับ โดยให้คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นผู้ลงนามในค าสั่งโดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  กรณีไม่มีรองคณบดี/รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตามค าสั่งมอบหมายให้รักษา
ราชการแทนตามล าดับ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดท าบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน หน่วยงานระดับกอง ในกรณีที่
ผู้อ านวยการกองไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เสนอมอบหมายให้รักษาราชการแทน โดยเสนอแต่งตั้ง
จากผู้อ านวยการกองอ่ืน และมอบหน่วยงานระดับกองทุกหน่วยงานด าเนินการเสนอรายชื่อผู้อ านวยการกองที่
จะมอบหมายให้รักษาราชการแทนตามล าดับ เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา เพ่ือมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป  
  ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2562 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น  
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2562 
ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการ
ประชุมผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2562 อีกครั้ง 
  ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
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 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์) 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
พิจารณา ระเบียบและ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ... แทน ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน และ ให้
เป็นไปตามความเหมาะสม จ าเป็น และเพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนนโยบายด้านการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  พ.ศ. .... 
รายละเอียดดังแนบ 
 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
   ผู้ เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  พ.ศ. .... ดังนี้ 
   1. หมวดที่ 3 ข้อ 14 เสนอแนะให้มีการปรับแก้โดยเสนอช่องเพ่ือเพ่ิมความสะดวก คล่องตัว 
แก่หน่วยเบิกจ่ายมากขึ้น 
   2. หมวด 3 ข้อ 17 (4) การรายงานข้อมูลการโอนเงิน รายงานเงิน ให้รายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบ เห็นควรให้มีการระบุจ านวนวันให้ชัดเจน  
   3. หมวด 3 ข้อ 18 เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการยืมเงินทดรองจ่าย และเพ่ิมความสะดวก ความ
คล่องตัวในการด าเนินงานบริการทางวิชาการมากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ เห็นควร
ให้มหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินทดรองจ่ายส าหรับการบริการทางวิชาการ 
   4. หมวด 3 ข้อ 19 เห็นควรให้การด าเนินการบริการวิชาการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรให้ระบุไว้ในระเบียบ
อย่างชัดเจน  
   5. หมวด 3 ข้อ 21 ให้หน่วยงานเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย และไม่ให้เกิด
ความสูญหาย เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ เห็นควรให้ระบุเพ่ิมเติม “หน่วยตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจ
งานแผ่นดิน ตรวจสอบ” 
   6. หมวด 3 ข้อ 23 และ ข้อ 24 เห็นควรให้ระบุบทลงโทษ เงื่อนไข กระบวนการแก้ไข และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญาได้ และ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาหรือข้อตกลง  
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   มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) ปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  พ.ศ. ....  และ
หารือร่วมกันกับผู้อ านวยการกองคลังในการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้เงินทดรองจ่ายส าหรับ
การบริการทางวิชาการ 
 
5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ 
 ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ผู้ชี้แจง  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ผศ.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์) 
 ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (เดือน
พฤศจิกายน) มติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรด้วย
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้มีการปรับแก้ ร่างประกาศ
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยมอบหมายให้ส านักงานนิติการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง นั้น 
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
   
  มติที่ประชมุเห็นชอบ มอบรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(ผศ.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์) ด าเนินการต่อไป  
 
5.3  พิจารณาทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งวิชาการ 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การก าหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ โดยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย น าหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน การก าหนด
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและแบบการประเมินที่มหาวิทยาลัยใช้บังคับใช้กับข้าราชการมาบังคับใช้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการประเมิน
ใน ๒ องค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานการปฏิบัติราชการ ๗๐ คะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) ๓๐ คะแนน และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมมาตรฐานดังนี้ 
 ๑ .ผลสมัฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๗๐ คะแนนนั้น ให้มีน้ าหนักการประเมินคิดเป็น ๑๐๐ % 
แบ่งสัดส่วนหนักการประเมินดังนี้ 
  ๑.๑ ร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการปฏิบัติงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   - ตัวชี้วัดภาระงานสอน ร้อยละ ๒๐ 
   - ตัวชี้วัดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ร้อยละ  ๑๐ 
   - ตัวชี้วัดภาระงานบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐ 
   - ตัวชี้วัดภาระงานท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐ 
   - ตัวชี้วัดภาระงานพัฒนานักศึกษา และงานอื่นๆ ร้อยละ ๑๐ 
  ๑.๒ ร้อยละ ๒๐  ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของานด้านยุทธศาสตร์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการจัดการการศึกษา ร้อยละ ๘ 
   - ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการวิจัย ร้อยละ ๔ 
   - ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละ ๔ 
   - ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ด้านการท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔ 
  ๑.๓ ร้อยละ ๒๐ ให้เป็นอ านาจของหน่วยงานในการก าหนดตัวชี้วัด ในส่วนจ านวนตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

 ๒. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนประเมิน ๓๐ คะแนน ให้ประเมินโดยใช้สมรรถนะที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยแบ่งเป็น 
  ๒.๑ สมรรถนะหลักจ านวน ๕ สมรรถนะ 
  ๒.๒ สมรรถนะเฉพาะงาน ให้เลือกมากอย่างน้อย ๔ สมรรถนะ 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดใช้ตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่รอบวันที่ ๑ มีนาคม ถึง                 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งหากนับรวมรอบประเมินจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้ตัวชี้วัดนี้มาแล้ว ๒ รอบการ
ประเมิน และหลายหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นมายังมหาวิทยาลัยให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัด                                       
ของสายวิชาการใหม่ เนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้วัดและประเมินนั้นค่อนข้างยากที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ และมีผลต่อ
คะแนนประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเรื่องหลักเกณฑ์การจ้างและต่อสัญญาจ้างที่น าผลคะแนน
ประเมินมาใช้ผูกพัน 

 เพ่ือให้การประเมินบุคลากรสายวิชาการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว เหมาะสมในทางปฏิบัติ จึงเห็นควร
ให้มีการทบทวนสัดส่วนการประเมินในส่วนที่ ๑ ด้านตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอาจเพ่ิมสัดส่วนด้าน
ตัวชี้วัดที่มอบให้เป็นอ านาจของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และลดสัดส่วนตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดลง   
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑.เพ่ือโปรดพิจารณาสัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๐ คะแนน ( ๑๐๐ %) ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดจากเดิม ๖๐ % แก้ไขเป็น...........% 
  ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงานด้านผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์จากเดิม ๒๐ % แก้ไขเป็น ............% 
  ๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบให้หน่วยงานก าหนดจากเดิม ๒๐ % แก้ไขเป็น.............% 
 ๒. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าระดับเป้าหมายใน
ส่วนตัวที่ชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์ใหม่และน าเสนอคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเริ่มใช้ประเมินตั้งแต่รอบการประเมิน ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. เห็นควรให้มีการปรับแก้สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งวิชาการ ประเมินใน 2 
องค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานการปฏิบัติราชการ 80 คะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ) 20 คะแนน 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/ 2562 
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  2. เห็นควรให้มีการปรับแก้สัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 % โดยแบ่ง
สัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ร้อยละ 40 ส าหรับตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 
ส าหรับตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านยุทธศาสตร์ และ ร้อยละ 40 ส าหรับตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่หน่วยงาน
สามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม  
  ทั้งนี้  ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อน ผลักดัน ด้านยุทธศาสตร์เ พ่ิมขึ้น และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละงาน เฉพาะกลุ่ม บุคคล ที่ท างานได้ตรงตามเป้าหมายและให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของหน่วยงาน โดยให้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงานด้านยุทธศาสตร์ยังคงเดิม 
 
  มติที่ประชมุเห็นชอบ มอบผู้อ านวยการกองบริหารบุคคล ด าเนินการดังนี้  
  1. ปรับแก้สัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต าแหน่งวิชาการ ดังนี้ 
    1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ให้มีน้ าหนักการประเมินคิดเป็น 100% 
แบ่งสัดส่วนน้ าหนักการประเมินดังนี้ 
   1.1 ร้อยละ 40 ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ด้านการปฏิบัติงาน 
   1.2 ร้อยละ 20 ให้หน่วยงานประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    ด้านยุทธศาสตร์ 
   1.3 ร้อยละ 40 ให้เป็นอ านาจของหน่วยงานในการก าหนดตัวชี้วัดในส่วนจ านวน 
    ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
   2. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนประเมิน 20 คะแนน ให้ประเมินโดยใช้
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
  2. ด าเนินการจัดตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินต่างๆ ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกอบด้วย  
    1. อธิการบดี  
    2. รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) 
    3. รองอธิการบดี (ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์) 
    4. รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) 
    5. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
    6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
    7. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
    8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    9. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
    10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
    11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
    12. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    13. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    14. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
    15. นายธีรธัชช์  แซ่ล้อ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 เรื่อง การใช้งานระบบ e –signature และ ระบบ e – document  
 ผู้ชี้แจ้ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองกลาง ร่วมกันพัฒนาระบบการลงนาม
เอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ e –signature และ ระบบ e – document เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว
ในการเซ็นเอกสาร การติดตามหนังสือ ค้นหาหนังสือ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานในการท างานในยุคปัจจุบันที่ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มการใช้งานจริง ในวันที่ 2 มกราคม 2563 
ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน แจ้งให้บุคลากรในสังกัด ศึกษาและท าความเข้าใจ ระบบดังกล่าวให้ถูกต้อง 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
6.2 ปฏิทินก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2563 
 ผู้ชี้แจง  เลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
  ด้วยเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร ได้จัดท าปฏิทินก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 

 

ครั้งท่ี 
วันประชุมกลั่นกรอง 

ระเบียบวาระฯ 
วันประชุมผู้บริหารฯ 

1/2563  วันศุกร์ที่ 10 ม.ค.2563  วันพุธท่ี 15 ม.ค.2563  
2/2563  วันศุกร์ที่ 14 ก.พ.2563  วันพุธท่ี 19 ก.พ.2563  
3/2563  วันศุกร์ที่ 13 ม.ีค. 2563  วันพุธท่ี 18 มี.ค.2563  
4/2563  วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 2563  วันพุธท่ี 22เม.ย.2563  
5/2563  วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.2563  วันพุธท่ี 20พ.ค.2563  
6/2563  วันศุกร์ที่ 12 ม.ิย. 2563  วันพุธท่ี 17มิ.ย. 2563  
7/2563  วันศุกร์ที่ 10 ก.ค.2563  วันพุธท่ี 15ก.ค. 2563  
8/2563  วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.2563  วันพุธท่ี 19ส.ค. 2563  
9/2563  งดการประชุม เดือนกันยายน 

10/2563  วันศุกร์ที่ 16ต.ค.2563  วันพุธท่ี 21ต.ค.2563  
11/2563  วันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2563  วันพุธท่ี 18พ.ย.2563  
12/2563  วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563  วันพุธท่ี 16ธ.ค.2563  

 หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 14.00  น. 
 

 
 

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


