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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ณ ห'องประชุมสํานักงานคณบดี อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-------------------------------------------- 
รายนามผู'มาประชุม 

1. ผศ.ว�าท่ี ร.ต.ปรีชา มุณีศรี  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ(ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น  รองคณบดีฝ(ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
4. ผศ.ผกามาส  ปุรินทราภิบาล หัวหน2าสาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี กรรมการ 

การอาหาร 
5. ผศ.ดวงเดือน  สงฤทธิ์  หัวหน2าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4  กรรมการ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
6. นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ4 หัวหน2าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 
7. นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ4 รักษาราชการแทนหัวหน2าสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผู'ไม-มาประชุม 

ไม�มี 
 

รายนามผู'เข'าร-วมประชุม 

ไม�มี 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ'งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ'งท่ีประชุมทราบ 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ9ายบริหารและวางแผนแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๒  ฝ9ายวิชาการและวิจัยแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๓  ฝ9ายพัฒนานักศึกษาแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๔  สาขาวิชาแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 
4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข2าราชการในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 
 ฝ(ายบริหารและวางแผน นําผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข2าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 
2560) โดยคะแนนการประเมินข2าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู2ประเมินข้ันต2นคือหัวหน2าสาขา 



และในส�วนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จะประเมินตามคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในรอบดังกล�าวของแต�ละบุคคล ประกอบด2วย รองคณบดี หัวหน2างาน และหัวหน2าสํานักงานคณบดี และนํา
คะแนนจากผู2ประเมินแต�ละคนมาคํานวณหาค�าเฉลี่ยเพ่ือนําเสนอเข2าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แต�ใน
ส�วนของสมรรถนะ พิจารณาในภาพรวมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ เช�นเดียวกับการประเมินข2าราชการ โดย
ยึดหลักเกณฑ4การประเมินการปฏิบัติราชการของข2าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ให2เปQนไปตามข2อบังคับและ
ประกาศ ดังนี้ 

1. ข2อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว�าด2วยการเลื่อนเงินเดือนข2าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข2าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 

3. ฐานในการคํานวณและช�วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข2าราชการในแต�ละประเภท แต�ละระดับ
ตําแหน�งของข2าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

4. เงินเดือนข้ันตํ่า ข้ันสูงข2าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และในส�วนของการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดหลักเกณฑ4การประเมินการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให2เปQนไปตามระเบียบและประกาศ ดังนี้ 

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว�าด2วย การเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2554 

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว�าด2วย การเลือนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2555 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2559 

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง ฐานในการคํานวณและช�วงอัตราค�าตอบแทนสําหรับการเลื่อนค�าตอบแทน  

5. บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่า ข้ันสูง พนักงานมหาวิทยาลัย 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได'พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. องค4ประกอบท่ี 1 ด2านผลสัมฤทธิ์ของงาน แบ�งออกเปQน 2 ส�วน ได2แก� ส�วนท่ี ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ส�วนท่ี ๒ : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีหน�วยงานกําหนด โดยคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ4ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

2. องค4ประกอบท่ี 2 ด2านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แบ�งออกเปQน 2 ส�วน คือ สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะเฉพาะงาน โดยยึดหลักเกณฑ4ในการประเมินให2เปQนไปตามหลักเกณฑ4ท่ีระบุไว2ในพจนานุกรมอธิบาย
สมรรถนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV-Competency Dictionaly) โดยการประเมินใน
ประเด็นนี้จะดําเนินการประเมินในระดับคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซ่ึงเปQนการประเมินการทํางานใน
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ท้ังในส�วนของข2าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

3. ผลการประเมินข้ันต2นจากหัวหน2าสาขา เม่ือพิจารณาในท่ีประชุมแล2วมีการปรับเพ่ิมคะแนนในการปฏิบัติ
ราชการให2กับข2าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานให2คณะฯ เห็นได2อย�างประจักษ4ชัดแจ2ง  



4. ในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการจะต2องเปQนไปตามวงเงินท่ีได2รับจัดสรรของหน�วยงาน โดยวงเงินใน
แต�ละกลุ�มจะแยกกันอย�างชัดเจน ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเสร็จสิ้นแล2ว มีวงเงินคงเหลือให2อยู�ในอํานาจการพิจารณาของ
หัวหน2าหน�วยงาน โดยเปQนไปตามข2อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข2าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเห็นควรมอบเลขานุการการประชุมปรับข2อมูลให2เปQนไปตามมติท่ีประชุมและเสนอคณบดีลงนาม
หนังสือ และส�งผลคะแนนไปยังรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือพิจารณาในลําดับต�อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 20.00 น. 
 
 
 
 

         ........................................... 
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ4)     
 ผู2บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 

                                                                
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู2ตรวจรายงานการประชุม 


