
 
รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ครั้งที่ 3/2563  
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google meet 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
8.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
20.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
21.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
24.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
29.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
31.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นายมงคล  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
34.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
35.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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36.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
37.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
38.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต    

นครศรีธรรมราช 
40.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
2.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก าลังทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจาก
คนสู่คนในหลายประเทศแล้ว รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยนั้น เพ่ือให้การบริหาร
กิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ วาระพิเศษ เป็นการเร่งด่วน 
ผ่านระบบการประชุมวิดีโอออนไลน์ Google meet 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่ าวในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแจ้งเรื่องที่เก่ียวข้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบดังนี้  

1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จในไตรมาส 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาการก าหนดรายละเอียด
รายการครุภัณฑ์ ให้สามารถหาผู้จัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วที่สุด และหากด าเนินการไม่ ทันในไตรมาส 3 
มหาวิทยาลัยจะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการต่อไป   

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2 การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ส าหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6) โดยให้มีการหยุดการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563 นั้น  

เพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จะจัดท า
ประกาศให้มีการเปิดท าการปกติ ดังนี้  

 1. ส าหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานภายในส านักงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการ
วางแผนงานและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย โดยอาจก าหนดเป็นรายวันหรือราย
สัปดาห์ และมีหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลของงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานนั้น ๆ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงการลดความแออัดภายในสถานที่ท างานของหน่วยงาน โดยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

 2. ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ให้คณะ/วิทยาลัย แจ้งให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์  

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน) แจ้งต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมว่า กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแอพพลิเคชั่นส าหรับการลงเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถบอกวันเวลาการ
เข้ างาน และระบุต าแหน่ งที่ ตั้ งของผู้ ปฏิบัติ งานได้   ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการจัดท าคู่มื อการใช้ งาน  
หากด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง 
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ทั้งนี้ มอบส านักงานอธิการบดี จัดท าประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 
Home) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่ภาคฤดู
ร้อน/2562 เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาฯ นั้น  
  จึงขอหารือต่อที่ประชุม หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดู
ร้อน/2562 โดยให้นักศึกษาช าระ 1 ใน 4 ของภาคการศึกษาปกติ ได้หรือไม่  

  ที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2562 โดยให้
นักศึกษาช าระ 1 ใน 4 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
  มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  1.4 การผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 
  เพ่ือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีนักศึกษาไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนได้ ยกเว้น
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  จึงขอหารือต่อที่ประชุม ว่า การช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 เสนอแนะให้มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้มีการแบ่ง
จ่ายเป็นงวดๆ แต่ไม่เกิน 4 งวด ต่อภาคการศึกษา ผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสมัครบัตรเครดิตที่ได้
ผูกไว้กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตดังกล่าวให้  
  รองอธิการบดี (ผศ.อุดร  นามเสน) เสนอแนะต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เพ่ือลดความเสี่ยงจากการใช้
บัตรเครดิตในอนาคตให้กับนักศึกษา เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศฯ เรื่อง การผ่อนผันการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 โดยให้ระบุเงื่อนไขการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไว้ในประกาศให้ชัดเจน  

  ที่ประชุมรับทราบ   
  มอบรองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) หารือร่วมกับธนาคารที่ได้ลงนามความร่วมมือ
ไว้กับมหาวิทยาลัย  เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) จัดท าประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการผ่อน
ผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563  
 

  1.5 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
  จากการรายงานจ านวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จึงขอเน้นย้ าให้ คณะ/วิทยาลัย กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อการรับนักศึกษา
ใหมใ่นทุกช่องทาง   

  ที่ประชุมรับทราบ  
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  1.6 การปรับหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ 
  มอบกองนโยบายและแผน หารือร่วมกับคณะ วิทยาลัย เพ่ือปรับลดงบประมาณเงินรายได้ โดยให้
พิจารณารายการที่ไม่จ าเป็นและให้น างบประมาณในส่วนที่ปรับลดไปใส่ในงบด าเนินงาน แล้วน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  เพ่ือลดการเดินทาง การพบปะ และการท ากิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจ านวนมาก ให้หน่วยงานใช้
วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าคู่มือการใช้งาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบ Google Meet เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานและ
ดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไปแล้วนั้น  
  จึงขอแจ้งให้คณะ วิทยาลัย จัดส่งระดับค่าคะแนนทุกวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ 
รายวิชาการโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่มีระดับค่าคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ไปยังส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานเทียน ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือขอแจ้งเลื่อนการ
จัดส่ง และขยายเวลาให้นักศึกษาด าเนินปรับแก้ค่าคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  
  ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับวันอนุมัติผลการศึกษาส าหรับรายวิชาโครงงาน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ที่มีระดับค่าคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) จากเดิม 1 พฤษภาคม 2563 เป็นอนุมัติในวันที่ 
19 มิถุนายน 2563   

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 

  1.9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร  
  ด้วยผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารรอบการประเมินที่ผ่านมานั้น ไม่ตรงกับภารกิจ
และการปฏิบัติงาน จึงขอให้ผู้บริหารผลักดันให้มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในรอบการประเมินหน้า มหาวิทยาลัยจะปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมตามบริบทการท างานของแต่ละ
ต าแหน่งต่อไป  

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 

  เนื่องด้วยการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นการประชุม
ผู้บริหารฯ วาระพิเศษ ผ่านระบบการประชุมวิดีโอออนไลน์ Google meet  
  ส านักงานอธิการบดี จึงขอจัดส่ง(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 ไปยังทุก
หน่วยงานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
  ที่ประชุมรับทราบ 

https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/
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คร้ังท่ี 3/2563 

 
 

หน้าที่ 6/6 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี-  
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


