
 

แนวปฏิบัติเรื่องเรื่อง มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

......................................................................  

 

 ดวยมาตรการประเมินคุณธรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามท่ีสํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (สํานักงาน ป.ป.ช.)

ใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมการประเมินไดทําความเขาใจในรายละเอียดของการประเมิน และใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกําหนดใหหัวหนา

หนวยงานวางแนวปฏิบัต ิในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร ในดานความโปรงใส สามารถตรวจสอบได

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ นั้น 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงวางแนวปฏิบัติมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม ดังนี้ 
 

 1. มหาวิทยาลัย มีการจัดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน

เสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  1.1 การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรรมตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายในแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

     1.2 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวน

เสียรวมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภายในอยางเปนระบบ  

     1.3 การมีสวนรวมใหเขามามีบทบาท โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย               

มีสวนรวมทํางานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลระหวาง 

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายในกับผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจังและมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 

     1.4 การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได              

สวนเสียมีบทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแตระบุปญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแกปญหา รวมท้ังการเปนภาคี

ในการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายใน 

          1.5 มีสวนรวมในดานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนได

สวนเสีย มีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตลอดจน               

เปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากร รวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการปฏิบัติงานของผูบริหารโดยมี

คณะกรรมการติดตามและตรวจประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแล 
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 2. มหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย                

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  2.1 มหาวิทยาลัยวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงาน และขอเสนอจากการดําเนินงานใน           

รอบปท่ีผานมาใหสอดคลองกับภารกิจหลัก หรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจาก

ผูรับบริการกลุมเปาหมาย หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญอยาง

ครอบคลุมและชัดเจน 

     2.2 แตงตั้งคณะทํางานจากผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียใหเหมาะสมกับภารกิจ ในแตละ

กลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  2.3 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจหรือยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

  2.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีความหลากหลายในการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ หรือผูมีสวน

ไดสวนเสียกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และรายงานสรุปผลความคิดเห็นของแตละภารกิจ                     

เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  2.5 ใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายใน กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนดําเนินงาน  

รวบรวมขอมูล ติดตาม วิเคราะหผล และรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังนําขอมูลท่ีไดใชในการวางแผน 

ปรับปรุงการดําเนินงานและการบริการของมหาวิทยาลัย 

 3. มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบแนวทางในการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา                  

มีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยแบงตามกลุมภารกิจภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย   

ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔8 ดังตอไปนี้ 

     3.๑ ดานการจัดการศึกษา  

     3.๑.๑ เปดโอกาสใหผู ใชผูสําเร็จการศึกษาหรือผู ใชบัณฑิตหรือผู มีสวนไดสวนเสีย                  

หรือผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการรางและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือยกระดับการศึกษา โดยผูใชผูสําเร็จ

การศึกษาหรือผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการรับฟงความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน สังคม ประเทศชาติและสากล 

     3.๑.๒ ใหนําผลการประเมินหลักสูตร หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีขอเสนอแนะมาประกอบเปน 

ขอมูลในการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) 

     3.1.3 เปดโอกาสใหผูรับบริการเขามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรท่ีทันตอการ

เปลี่ยนแปลงและสอดคลองตอความตองการของ ชุมชน ทองถ่ิน สังคม ประเทศชาติและสากล เพ่ือเปน                 

สวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และเปนไปตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการประชาสัมพันธ จบการศึกษาไดภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด  

      3.1.4 ใหศิษยเกา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูท่ีเก่ียวของ เขามีสวนรวมในการ 

วิพากษหลักสูตร เพ่ือนําไปพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับนักศึกษาใหไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน                    

แหงวิชาชีพ  
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      3.1.5 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ผูประกอบการ เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียน                            

การสอน ใหความรูกับนักศึกษา เชน รายวิชาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน รายวิชาท่ีเก่ียวกับการ

อาชีพชุมชนหรือทองถ่ิน 

    3.1.6 เปดโอกาสให อาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานของรัฐ และเอกชน        

เขามามีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนประโยชนตอผูใชบัณฑิต                 

เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

     3.2 การสรางผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 

     3.2.1 เปดโอกาสให อาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานของรัฐ เขามา                                

มีบทบาทในการรวมแสดงความเห็นเก่ียวกับความตองการดานการวิจัย เพ่ือนําไปพัฒนางานวิจัยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

     3.2.2 เปดโอกาสให อาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานของรัฐเขามา                  

มีบทบาท ในการรวมในการจัดทําแผนความรวมมือดานการวิจัย เพ่ือจัดกิจกรรม หรือโครงการเก่ียวกับ

งานวิจัยแลวนํามาวิเคราะหผล อันจะสามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการวิจัยตอไป 

     3.2.3 จัดสรรงบประมาณใหอาจารย โดยมีการบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอนหรือ

พันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดําเนินการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไป     

สูการพัฒนาดานวิชาการ และพัฒนาทองถ่ิน  

       3.2.4 มีโครงการวิจัยท่ีสรางองคความรูทางดานเกษตรกรรม สงเสริมอาชีพในทองถ่ินดวย

ศาสตรพระราชา ตลอดจนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการ พัฒนา

คุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและทองถ่ินได 

     3.3 การใหบริการทางวิชาการ 

     3.3.๑ เปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน หรือผูรับบริการ สามารถเขาถึงการบริการไดงาย  

สะดวก และรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน 

     3.3.2 จัดหลักสูตรการศึกษาระยะสั้น การฝกอบรมดานวิชาการ ดานการบริหารและดาน

อ่ืน ๆ ตามภารกิจของหนวยงานและใหบริการวิชาการแกชุมชนอยางตอเนื่อง สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

สังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางกระบวนการเรียนรูโดยการใชชุมชนเปนฐาน 

        3.3.3 การนําผลงานวิชาการไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สังคม และทองถ่ิน เพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ และภูมิปญญาทองถ่ินใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

        3.3.4 สืบสานโครงการตามศาสตรพระราชานอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชมุงเนน

ใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูใหกับสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

                 3.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

     3.4.๑ เปดโอกาสใหนักศึกษาและประชาชนในทองถ่ิน สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมเพ่ือ 

ปลูกฝง ทํานุบํารุงและรักษาไวซ่ึงความเปนไทย โดยคนหา ฟนฟู สืบสาน พัฒนาอนุรักษและเผยแพร ไวซ่ึง

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คานิยม ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 
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     3.4 .๒ เปดโอกาสใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันทํากิจกรรมทาง                 

พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีบุคลากร นักศึกษา นับถือตลอดจนสงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการสอนการทําสมาธิใหกับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกนักศึกษาและบุคลากร                        

ใหสามารถอยูรวมกันอยางสันต ิ

           3.4.๓ เปดโอกาสใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในทองถ่ิน รวมกัน

ทํากิจกรรมอนุรักษ พัฒนา สรางคุณคาสิ่งแวดลอม รวมท้ังแกปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอชุมชน 

และสังคม 

  3.5 การบริหารจัดการองคกร 

         3.5.1 มหาวิทยาลัยใหบริการตามพันธกิจท่ีสรางความประทับใจใหผูรับบริการ หรือผูมี

สวนไดสวนเสีย ดวยการพัฒนาวิธีการใหมีความแตกตาง และตอบโจทย  โดยการสรางนวัตกรรมการบริการ

รองรับบริบทการทํางาน 

                        3.5.2 มหาวิทยาลัยมุงสรางบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและมีทัศนคติเชิงบวก มีความรู 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามอัตลักษณคนศรีวิชัย โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะ

ทางความคิด 3 ดาน ไดแก การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thanking) ความคิดสรางสรรค (Creative Thanking) 

และความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) 

      3.5.3 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ                            

เพ่ือขับเคลื่อนไปสูองคกรสมัยใหมดวยนวัตกรรม โดยใชแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการ “POSDCORB” 

ของ Luther Gulick และคณะ 

          3.5.4 มหาวิทยาลัยมุงสนับสนุนและสรางสิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการจัดการ

องคกรสมัยใหม โดยมุงเนนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการทํางาน และการทํางาน

รวมกับผูมีสวนเก่ียวของในดานตาง ๆ เพ่ือนําไปสูนวัตกรรมการจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกลุม

ภารกิจเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห รวมท้ังนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนา 

ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

 จึงแจงแนวปฏิบัติใหทราบโดยท่ัวกัน 

                        ประกาศ ณ วันท่ี  25  มีนาคม  2565 

 
 

     (ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส)       
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

      


