รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/2563
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
7. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
17. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
18. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
19. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจานง
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
23. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
24. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
25. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
27. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
28. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
29. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
31. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
32. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
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33.
34.
35.
36.
37.

นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
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38. นางนุจรี โปฏกรัตน์
39. นางอุษา ศรีเจริญ

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings
เมื่อผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ ว
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งนโยบาย แผนการ
ทางานและการบริหารงบประมาณในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามที่กองนโยบายและแผนได้แจ้งข้อมูลไปยังคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียม
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น ขอให้ทุก
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินที่กองนโยบายและแผนกาหนด โดยใน
ไตรมาส 1 จะต้องหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 และในกรณี E-bidding ให้เตรียม
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec.) และจัดทาซื้อจัดจ้างให้ทันตามระยะเวลา
ในการนี้ ขอมอบหมายรองอธิการบดีทุกพื้นที่ กากับติดตาม การดาเนินงานของหน่วยงานให้เร่ง
ดาเนินการตามปฏิทินที่กองนโยบายและแผนกาหนด โดยเน้นย้าให้ดาเนินงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ให้เกิด
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและส่วนราชการ
ที่ประชุมรับทราบ
2. การขอใช้เงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
มอบคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย และผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต กากับติดตามหน่วยงานที่
จะขอใช้เงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1
ที่ประชุมรับทราบ
3. การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
2563 ตรวจสอบและติดตามรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ เร่งดาเนินการจัดซื้อ
จ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และหากหน่วยงานใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ มหาวิทยาลัยฯ
จะดาเนินการพับงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
ที่ประชุมรับทราบ
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4. การขับเคลื่อนเรื่อง ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอให้ คณะที่ยังไม่ ได้ดาเนินการเรื่อง ศิษย์เก่าสั มพันธ์ ดาเนิน การเชื่อมโยงความสั มพันธ์พี่น้อง
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโดยด่วน ทั้งนี้ขอมอบหมายรองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) กากับ
ติดตามความเรียบร้อยในเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
5. เน้นย้าและทาความเข้าใจเรื่องการจัดชุมนุม การรวมกลุ่มของกลุ่มนิสิต นักศึกษา
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มนี ิสิต นักศึกษารวมตัวชุมนุม รวมกลุ่มตั้งเวทีเพื่อแสดงออกทางความคิด
และเรียกร้องประชาธิปไตย นั้น เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอมอบหมายรองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี) ประสานงานร่วมกับฝ่าย
พัฒนานักศึกษาทุกคณะ เน้นย้าและทาความเข้าใจเรื่องการแสดงออกทางความคิดเห็นของนักศึกษา ให้แสดง
ความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายและให้คานึกถึงความปลอดภัยของนักศึกษา
ที่ประชุม รับทราบ
6. การขับเคลื่อนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ขอให้คณะ วิทยาลัย เร่งดาเนินการขับเคลื่อนการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีการเชื่อมโยงของ
งานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
และ มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามความคืบหน้า
การจัดทาฐานข้อมูลของงานวิจัยเพื่อสืบค้น และรายงานต่ออธิการบดีทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่อง การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ งบประมาณ พ.ศ.2564
ขอให้ทุกหน่ว ยงานกาชับ เรื่องการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ต้องการให้
ครบถ้วน ชัดเจน และต้องมั่นใจว่าเมื่อมีการประกาศไปแล้วนั้น จะมี บริษัท ห้างฯ ร้าน ที่สนใจยื่นใบเสนอราคา
ตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดและปั ญ หาในการยื่ น อุ ท ธรณ์ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุม รับทราบ
2. เรื่อง แผนการขอใช้เงินของนักวิจัย
เนื่องด้วยปัจจุบันนักวิจัยจะต้องจัดทาแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ และเสนอต่อคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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จึงขอเน้นย้ าไปยังผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงาน กาชับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้
พิจารณาและตรวจสอบการขอใช้เงินของนักวิจัยว่าถูกต้องหรือไม่ โดยให้คานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี
รอบที่ 1 แบบโควตา 28 ก.ย. – 22 พ.ย.2563
รอบที่ 2 แบบรับตรง 23 พ.ย. – 31 ธ.ค.2563
รอบที่ 3 แบบรับตรงอิสระ 1 ม.ค. – 10 มิ.ย.2564
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (TCAS)
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 5 – 25 ม.ค. 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota) 6 ก.พ. – 27 เม.ย. 2564
รอบที่ 3 Admission 7 – 15 พ.ค. 2564
รอบที่ 4 Direct Admission 16 พ.ค. – 10 มิ.ย.2564
ทั้งนี้ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สามารถติดตาม
กาหนดการ ข่าวสารต่างๆ ที่ประกาศจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/
ประธานในที่ประชุม (ศ.สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
ทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ให้คณะ วิทยาลัย ลดการแนะแนว
การศึกษาตามโรงเรี ย นต่างๆ ปรับ รู ป แบบการประชาสั มพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยนาสื่ อสั งคม
ออนไลน์ สื่ อ โซเชี ย ลมาปรั บ ใช้ และให้ น างบประมาณจากการรั บ สมั ครนัก ศึ กษาเมื่อ ปี พ.ศ.2563 มาใช้
ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปี พ.ศ.2564
ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กากับติดตามช่องทาง
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้อยู่ในเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยอะที่สุด
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2563
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2563 ไป
ยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม
ผู้บริ หารฯ ตามแบบตอบรั บการรั บรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2563
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 แจ้งทราบ กรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาคาเสนอของบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2564
และได้รับแจ้งกรอบวงเงิน จากแหล่งทุนต่างๆ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,688,693,677 บาท นั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานกรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2564 ต่ อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2564 จาแนกเป็น
1. งบประมาณแผ่นดิน
835,000,800 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้
418,264,670 บาท
3. แหล่งทุนภายนอก
435,428,207 บาท
- โครงการวิจัย
287,884,857 บาท
- โครงการบริการวิชาการ
147,543,350 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 3
(1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
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ในการนี้กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 30 มิถุนายน 2563) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕63
ตามรายละเอียดที่ได้รายงานในที่ประชุม
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ นสมควรเสนอต่ อผู้ บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ยฯ เพื่ อโปรดทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
และให้เป็นไปตามมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สาหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2. สาหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สาหรับกรณีดังนี้
1. กรณีโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
1.1 โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 3
(๑ ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) และยังไม่ดาเนินการภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕63
2. กรณีโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 แจ้งทราบ ปฏิทินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
ตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค
(กวจ)0405.4/ว 377 ลงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ขอให้ห น่อยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้หน่ว ยงาน
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นไปตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจั ดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการนี้กองคลังจึงขอเสนอปฏิทินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/2563

หน้าที่ ๘/9

4.5 รายงานผลการดาเนินโครงการการเสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษา
และนักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ดาเนินการจัดโครงการการเสวนาและสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ การผลิ ต ครู อ าชี ว ศึ ก ษา และนั ก เทคโนโลยี กั บ สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ
โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาจานวน 22 สถานศึกษา และลงนามในบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการจ านวน 17 สถานประกอบการ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การในวั น ที่
16 กรกฎาคม 2563 ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings นั้น
ในการนี้ คณะครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็ นสมควรเสนอสรุป ผลการดาเนิ น
โครงการการเสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ Good Pic Click to Sell ถ่ายได้ขายดี
ของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya)
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
ด้วยศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันพัฒนาการทางด้านดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความ
เป็นอยู่ ทาให้หลายคนให้ความสนใจในเรื่องการถ่ายภาพดิจิทัลมากขึ้น โดยการได้เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายรูปจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาความสวยงามของแสงและสีมา
นาเสนอได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งจะได้เรียนรู้หลักการทางานของกล้อง หลักการทางแสงเบื้องต้น และการตกแต่งภาพ
เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้ ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นฐานในการถ่ายภาพและในอาชีพช่างภาพที่สาคัญ
ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) มีการดาเนินโครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้สนใจในการใช้กล้องดิจิทัลถ่ายสินค้าเพื่อการค้าขายสินค้าออนไลน์และใช้ในการพาณิชย์ ทั้ง
ผู้ ถ่ า ยภาพไม่ เ ป็ น และผู้ เ รี ย นถ่ า ยภาพเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาการถ่ า ยรู ป ให้ ส วยโดยใช้ ทั้ ง กล้ อ งจาก
โทรศัพท์มือถือ กล้อง DSLR และกล้อง Mirrorless สาหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยรวมไปถึงประชาชนทั่วไป
โดยมีลักษณะเป็นการรับสมัครแบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ อัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาท
จานวน ๓๐ คนต่อรุ่น โดยมีการอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๑ วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
สถานที่ดาเนินโครงการ ณ ห้องสตูดิโอ ชั่วคราว ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 8/2563

หน้าที่ ๙/9

4.7 รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) รอบเดือนกรกฎาคม 2563
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ความเป็นมา
การจัดอันดับ Webometrics Ranking of World’s Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) เพื่อความรู้ที่สร้างโดยมหาวิทยาลั ย
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อทางวิชาการอื่นๆ จะมีการ
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ผ า่ นเว็บไซต์
www.webometrics.info และในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อันดับในการจัด ดังนี้

ระดับ
ระดับกลุ่ม 9 ราชมงคล
ระดับประเทศไทย
ระดับโลก

อันดับ
8
58
6537

เทียบกับรอบเดือนมกราคม 2563
อันดับสูงขึ้น จาก 9 เป็น 8
อันดับสูงขึ้นจาก 66 เป็น 58
อันอับสูงขึ้นจาก 7274 เป็น 6537

ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย
เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) รอบเดือน กรกฎาคม 2563 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

