รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/2563
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google meet
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
8. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
12. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุโส
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
20. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
21. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
22. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
24. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
25. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
27. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
28. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
29. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
31. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
32. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
33. นายมงคล ลีนิน
34. นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
35. นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานนิติการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
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36.
37.
38.
39.

นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางอุษา ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
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40. นางนุจรี โปฏกรัตน์

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
2. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กาลังทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจาก
คนสู่คนในหลายประเทศแล้ว รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้น เพื่อให้การบริหาร
กิจการมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุ มผู้บริหารฯ วาระพิเศษ เป็นการเร่งด่วน
ผ่านระบบการประชุมวิดีโอออนไลน์ Google meet
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ละพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อ
ควบคุ ม สถานการณ์แ ละการป้ องกัน การแพร่ กระจายของโรคดัง กล่ า วในกลุ่ มนั ก ศึก ษาและบุค ลากรของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบดังนี้
1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน และการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จในไตรมาส 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาการกาหนดรายละเอียด
รายการครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ส ามารถหาผู้ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ร วดเร็ ว ที่ สุ ด และหากด าเนิ น การไม่ ทั น ในไตรมาส 3
มหาวิทยาลัยจะโอนงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
สาหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6) โดยให้มีการหยุดการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563 นั้น
เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทา
ประกาศให้มีการเปิดทาการปกติ ดังนี้
1. ส าหรับ บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานภายในสานักงาน ให้ หัวหน้าหน่ว ยงานดาเนินการ
วางแผนงานและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย โดยอาจกาหนดเป็นรายวันหรือราย
สั ป ดาห์ และมี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ประเมิ น ผลของงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานนั้น ๆ ทั้งนี้ให้คานึงถึงการลดความแออัดภายในสถานที่ทางานของหน่วยงาน โดยให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
2. สาหรับการจัดการเรียนการสอน ให้คณะ/วิทยาลัย แจ้งให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน) แจ้งต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมว่า กองบริหารงานบุคคลได้จัดทาแอพพลิเคชั่นสาหรับการลงเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถบอกวันเวลาการ
เข้ า งาน และระบุ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าคู่ มื อ การใช้ ง าน
หากดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งไปยังทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
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ทั้งนี้ มอบส านักงานอธิการบดี จัดทาประกาศแนวทางการปฏิบัติ งานที่บ้าน (Work from
Home) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562
เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัย กาหนดให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่ภาคฤดู
ร้อน/2562 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาฯ นั้น
จึงขอหารือต่อที่ประชุม หากมหาวิทยาลัยจะดาเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดู
ร้อน/2562 โดยให้นักศึกษาชาระ 1 ใน 4 ของภาคการศึกษาปกติ ได้หรือไม่
ที่ประชุม เห็น ชอบให้มีการปรับ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้ อน 3/2562 โดยให้
นักศึกษาชาระ 1 ใน 4 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
1.4 การผ่อนผันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีนักศึกษาไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวนได้ ยกเว้น
นั ก ศึก ษากองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื มเพื่ อการศึ กษา (กยศ.) จึ งขอหารือ ต่ อที่ ป ระชุม ว่า การช าระค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 เสนอแนะให้มีการผ่อนผันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้มีการแบ่ง
จ่ายเป็นงวดๆ แต่ไม่เกิน 4 งวด ต่อภาคการศึกษา ผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสมัครบัตรเครดิตที่ได้
ผูกไว้กับมหาวิทยาลัย ซึง่ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตดังกล่าวให้
รองอธิการบดี (ผศ.อุดร นามเสน) เสนอแนะต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้
บัตรเครดิตในอนาคตให้กับนักศึกษา เห็นควรให้มหาวิทยาลัย จัดทาประกาศฯ เรื่อง การผ่อนผัน การชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 โดยให้ระบุเงื่อนไขการผ่อนผันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไว้ในประกาศให้ชัดเจน
ที่ประชุมรับทราบ
มอบรองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) หารือร่วมกับธนาคารที่ได้ลงนามความร่วมมือ
ไว้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มอบรองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) จัดทาประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการผ่อน
ผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563
1.5 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
จากการรายงานจานวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จึงขอเน้นย้าให้ คณะ/วิทยาลัย กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อการรับนักศึกษา
ใหม่ในทุกช่องทาง
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/2563
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1.6 การปรับหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณเงินรายได้
มอบกองนโยบายและแผน หารือร่วมกับคณะ วิทยาลัย เพื่อปรับลดงบประมาณเงินรายได้ โดยให้
พิจารณารายการที่ไม่จาเป็นและให้นางบประมาณในส่วนที่ปรับลดไปใส่ในงบดาเนินงาน แล้วนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดการเดินทาง การพบปะ และการทากิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก ให้หน่วยงานใช้
วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาคู่มือการใช้งาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Google Meet เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานและ
ดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/
ที่ประชุมรับทราบ
1.8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไปแล้วนั้น
จึงขอแจ้งให้คณะ วิทยาลัย จัดส่งระดับค่าคะแนนทุกวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ
รายวิชาการโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่มีระดับค่าคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ไปยังสานักงานส่งเสริม
วิชาการและงานเทียน ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือขอแจ้งเลื่อนการ
จัดส่ง และขยายเวลาให้นักศึกษาดาเนินปรับแก้ค่าคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับวันอนุมัติผลการศึกษาสาหรับรายวิชาโครงงาน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่มีระดับค่าคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) จากเดิม 1 พฤษภาคม 2563 เป็นอนุมัติในวันที่
19 มิถุนายน 2563
ที่ประชุม รับทราบ
1.9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
ด้วยผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารรอบการประเมินที่ผ่านมานั้น ไม่ตรงกับภารกิจ
และการปฏิบัติงาน จึงขอให้ผู้บริหารผลักดันให้มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ ทั้งนี้ในรอบการประเมินหน้า มหาวิทยาลัยจะปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมตามบริบทการทางานของแต่ละ
ตาแหน่งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563
เนื่องด้วยการประชุม ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นการประชุม
ผู้บริหารฯ วาระพิเศษ ผ่านระบบการประชุมวิดีโอออนไลน์ Google meet
สานักงานอธิการบดี จึงขอจัดส่ง(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 ไปยังทุก
หน่วยงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 3/2563
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

