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วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
11. อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
12. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
13. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
14. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแคล้ว
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
23. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
24. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
28. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
29. อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดา
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
31. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ พร้อมพุทธางกูร
นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข

41. นางอุษา ศรีเจริญ
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์

หน้าที่ ๒/20

แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(เลขานุการที่ประชุมฯ)

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
- ไม่มี –
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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หน้าที่ ๓/20

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประเทศไทย
ยังพบยอดผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจานวนมากและมีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้ การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM
Cloud Meetings
เมื่อผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ ว
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1.1 เน้นย้้าทุกพื้นที่เข้มงวดเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเน้นย้าให้ทุกพื้นที่เข้มงวดเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 การลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์
สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยได้ออกประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติสาหรับบุคลากร นักศึกษา
บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 ซึ่งได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่ อง การลงเวลาปฏิบัติงานในช่วงระหว่างที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย โดยให้บุคลากรลงเวลาเข้า – ออก การปฏิบัติงานผ่าน
ระบบออนไลน์ตามที่กาหนด เพื่อเป็น การพัฒ นาปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและให้สามารถนามาปรับใช้ในการลงเวลาปฏิบัติราชการ นั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ และได้ดาเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มใช้ระบบฯ ดังกล่าว พร้อมกันทุกพื้นที่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
จึงขอให้ทุกพื้นที่ศึกษาและทาความเข้าใจวิธีการใช้งานให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยให้แจ้งไปยังกอง
บริหารงานบุคคลโดยด่วน
ที่ประชุม รับทราบ
1.1.3 การเชิญบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลส้าคัญ
การเชิญบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลสาคั ญเพื่อเป็นประธานหรือร่วมเป็น
เกี ย รติ ใ นพิ ธี ต่ า งๆ นั้ น เพื่ อ เป็ น การให้ เ กี ย รติ แ ก่ บุ ค คลดั ง กล่ า ว ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก หน่ ว ยงานแจ้ ง ไปยั ง
มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและมอบหมายให้คณะผู้บริหารเตรียมการต้อนรับ
ที่ประชุม รับทราบ
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1.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากการสอบถามรู ป แบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการจากหลายหน่ ว ยงาน พบว่ า บาง
หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจ และในรอบการประเมินครั้งถัดไป
หากหน่ ว ยงานใดมีความประสงค์จ ะปรั บเปลี่ ยนรูปแบบการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ขอให้ พิจารณา
ตรวจสอบรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ แล้วแจ้งไปยังกองบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
โดยด่วน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการวิเคราะห์การเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2564 – 2573
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการบริ ห ารงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ในอนาคต และเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ให้กับคณะ วิทยาลัย และทุกหน่วยงานทราบประกอบการ
พิจ ารณาเรื่ องการบริ ห ารหน่ ว ยงานเพื่อความอยู่รอดในอนาคต จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ การเงินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2564 – 2573 ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอในที่การ
ประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเรื่องการแต่งกาย
และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่ม หาวิท ยาลั ย ได้ ขอความร่ ว มมื อ ผู้ บริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้า หน้ าที่ พ นั กงานมหาวิ ทยาลั ย
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับในการ
ปฏิบัติราชการโดยพร้อมเพรียงกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านแต่งกายชุดผ้าไทย
หรือผ้าทอพื้นเมืองในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยและสร้างวัฒนธรรมอันดี งาม
ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการผ่อนคลายการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้บุคลากรสามารถแต่งกาย
ได้ตามอัธยาศัยในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยให้คานึงถึงความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ นั้น
ในการนี้ จึงขอแจ้งเรื่องการแต่งกายต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ อีกครั้ง ขอให้ประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือไปยังบุคลากรทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ขอเน้นย้าผู้บริหารช่วยตรวจสอบและตักเตือนบุคลากรในสังกัด ที่มีพฤติกรรมนาเวลาราชการ
ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่ไม่สุจริตอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ หากมี
การพบเห็นมหาวิทยาลัยจะดาเนินการตามระเบียบต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2564
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๕/20

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2564
เรี ยบร้อยแล้ว จึ งขอเสนอต่อที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สิ้นไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ กาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการเร่งรัด
กากับติดตามการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ร้อยละการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
หมวดรายจ่าย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

ภาพรวม

32

20.35

55

43.45

77

69.36

100

100

รายจ่ายประจ้า

36

23.47

57

47.08

80

72.75

100

100

รายจ่ายลงทุน

20

8.16

45

29.26

65

56.13

100

100

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๖/20

2. การเร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายค่ าใช้จ่ ายด้านการฝึ กอบรม ประชุ ม สั มมนา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (Front Load)
โดยส านั กงบประมาณ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานแก่หน่วยรับงบประมาณ เกี่ยวกับหมวด
รายจ่ายงบลงทุน ภายใต้มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปี
เดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใดให้ดาเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 และผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในไตรมาส 2
ทั้งนี้เมื่อคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมอบหมายให้กองคลังเร่งรัด กากับติดตามการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยเบิกจ่ายทุกไตรมาส
ในการนี้ กองคลังจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้น
ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563)
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานอัพเดตข้อมูลการเบิกจ่ายใน
ระบบ3D ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบกากับติดตามข้อมูลผ่านระบบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/
โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31
ธันวาคม 2563) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบผลการดาเนินงาน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) และให้
เป็นไปตามมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. สาหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2. สาหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สาหรับกรณีดังนี้
1. กรณีโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
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โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) และยังไม่ดาเนินการภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2564
2. กรณีโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 และเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดาเนินการบริหารความเสี่ยง โดยดาเนินการ
จัดทาแผนบริห ารจัด การความเสี่ย ง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งมีประเด็นความเสี่ย ง จานวน 5 ประเด็น พร้อมทั้งมีการกาหนดผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงให้ลดลง และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น
ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ดาเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง จ้านวน 2 ประเด็น
และระดับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง จ้านวน 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง
ด้านการจัดการศึกษา
1. นักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง

1. การย้ายสถานศึกษา
2. ปัญหาครอบครัวและขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษาต่อ
2. จ้านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไป 1. หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตามแผนรับ
ผู้เรียน
2. จานวนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงตามอัตราการ
เกิดที่ลดลง
3. การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการบริการวิชาการ
1. จ้ า นวนรายได้ จ ากการบริ ก าร 1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/โครงการ
วิ ช าการไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ก้าหนด
2. หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/โครงการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้
3. กฎระเบี ย บในการทางานมี ความยุ่ง ยาก
ซับซ้อน

แผน/
ผล

ประเมินความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

แผน

3

3

9 (สูง)

ผล

3

3

9 (สูง)

แผน

3

2

6
(ปานกลาง)

3

2

6

ผล

ผลการประเมิน

ไม่
เปลี่ยนแปลง

ไม่
เปลี่ยนแปลง

(ปานกลาง)

แผน

3

3

9 (สูง)

ผล

3

3

9 (สูง)

ไม่
เปลี่ยนแปลง

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๘/20

ด้านการบริหารจัดการองค์กร
1. ตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ง านและ
1. ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่
แผนการใช้ จ่า ยงบประมาณประจ้ า ปี
สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจาปีให้
พ.ศ.2563 ไม่ ส ามารถขับ เคลื่ อ นให้
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุค่าเป้าหมาย
2. การเข้า ใช้งานสื่อการเรียนรู้ดิจิทั ล 1. สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลไม่ครอบคลุมศาสตร์
น้อย
การสอน
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง

4

16
(สูงมาก)

1

1

4

5

1
(น้อย)
20
(สูงมาก)

4
แผน

แผน
ผล

1

1

1
(น้อย)

ลดลง

ลดลง

ตามที่คณะกรรมการดาเนินการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุม
ออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สามารถสรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง
ดังต่อไปนี้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๙/20

ทั้งนี้ รายละเอีย ดดัง แผนบริห ารจั ดการความเสี่ ยง มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบที่ 1 ที่แนบมานี้
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานต่อไป
อ้างอิง
เอกสารแนบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และปฏิทินการด้าเนินงานควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ด้ว ยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดาเนินการตามระบบการควบคุมภายในและ
ประเมิน ผลการควบคุม ภายใน โดยปฏิบัติตามตามหลัก เกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่า ด้ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
มั่น ใจอย่า งสมเหตุส มผลว่า ภารกิจ ของหน่ว ยงานจะบรรลุว ัต ถุป ระสงค์ข องการควบคุม ภายใน ด้า นการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยเชื่อถือได้
ทัน เวลา และโปร่ง ใส รวมทั ้ง ด้า นการปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย ระเบีย บ และข้อ บัง คับ ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินงาน
ในการดาเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการ
ดาเนินการควบคุมภายในกาหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจมหาวิทยาลัย
5 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิช าการ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริห ารจัดการองค์กร ซึ่งคณะกรรมการฯได้ทาการการวิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
รายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ งานประกัน คุณ ภาพจึง ขอรายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
สรุปได้ว่ามีความเสี่ยงที่มีอยู่และกาหนดการปรับปรุงควบคุมภายใน ในแต่ละภารกิจมีจานวน ดังนี้
ภารกิจมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. ด้านการจัดการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

3 ประเด็น
5 ประเด็น
3 ประเด็น
3 ประเด็น
20 ประเด็น

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
10 มาตรการ
10 มาตรการ
6 มาตรการ
7 มาตรการ
57 มาตรการ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๑๐/20

ดังรายละเอียดที่แสดงใน เอกสารแนบที่ 1 รายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ปค.1) และกระบวนการรายงานการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน (ปค.6) ผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ข้อเสนอแนะเห็นว่าการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความเพียงพอ
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้งานประกันคุณภาพได้ดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สาหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563) ระดับมหาวิทยาลัยไปยัง
กระทรวงต้น สังกัด คือ กระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่เรีย บร้อ ยแล้ว จึง
เ ส น อ ต ่อ ที ่ป ร ะ ช ุม ผู ้บ ร ิห า ร ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ ท ค โ น โ ล ย ีร า ช ม ง ค ล ศ ร ีว ิช ัย ค รั ้ง ที ่ 2/ 2 5 6 4
เพื่อ โปรดทราบรายงานผลการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิช ัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อยมีความต่อเนื่อง และมีการดาเนินงานที่เป็นระบบ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานย่อย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานประกันคุณภาพ จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารเล่มระเบียบ
วาระการประชุม
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อโปรด
ทราบปฏิทินการดาเนินงานควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานต่อไป
อ้างอิง เอกสารแนบที่ 1 รายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) และ
กระบวนการรายงานการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน (ปค.6)
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานผลภาวะการมีงานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นส้าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 รอบ 7 เดือน (1 ก.ค. 2563 – 1 ก.พ. 2564)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นข้อมูลหลักที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีความต้องการที่จะนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับบัณฑิตด้านต่าง ๆ อีกทั้งกากับดูแล
คุณภาพบัณฑิตของทั้งประเทศ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับนโยบายจากทางกระทรวงฯ ให้ดาเนินการส่งข้อมูล
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเพื่อประมวลผลในภาพรวมของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นประจาทุกปี
การศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลไปยังกระทรวงฯ ตามกาหนดระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง นั้น
ในการนี้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี และสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตผ่านระบบและให้บัณฑิต
ตอบแบบสารวจพร้อมกับนาหลักฐานการบันทึกข้อมูลมาแสดงในวันรับรายงานตัวบัณฑิต แต่ทั้งนี้ในปีการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีประกาศเลื่ อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีการปรับแนวทางการสารวจ โดยกระตุ้นให้คณะ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๑๑/20

มีระยะการติดตามถี่ขึ้น เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อให้เข้าถึงบัณฑิตให้มากที่สุด อีกทั้งได้เสนอแนวทางให้ทางสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งไปยังบัณฑิตเป็นระยะ ๆ ผ่านข้อความมือถือ (SMS) นั้น
ทั้งนี้จึงขอสรุปผลภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นสาเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2562 รอบ 7 เดือน (1 กรกฎาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้ จานวนผู้สาเร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2562 จ านวน 3,739 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน 1,051 คน คิดเป็นร้อยละ
28.11 และจากการสารวจปรากฏว่าบัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ อยู่ที่ร้อยละ 59.43 หากพิจารณา
เป็นรายหลักสูตรพบว่ามีหลักสูตรจานวน 11 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของการตอบ
แบบสอบถามและมี 14 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่แนบมานี้
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 รอบ 7 เดือน (1 กรกฎาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564)
อ้างอิง เอกสารแนบที่ 1 รายงานสรุปผลจานวนบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ระดับปริญญาตรีที่มีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ รุ่นสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 7 เดือน
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 ขอแจ้งก้าหนดการการจัดโครงการรองรับการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจ้าปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายปรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality
Assurance) โดยเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning
Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจาเป็นต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและข้อกาหนด
มาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ข้อกาหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา หรือ ข้อกาหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ดาเนินการโดยนา ELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
เป้าหมายหลักของการดาเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้กาหนดไว้ เกณฑ์จะกาหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงในข้อกาหนด
หลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content) รวมถึงใช้ ELO ในการกาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning
Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO ที่กาหนดหรือไม่ โดยรวม
คือเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ตามผลการเรียนรู้
คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัติของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร นั้น
ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ขอแจ้งกาหนดการจัดโครงการรองรับ
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN QA (AUN-QA Implementation and Gap Analysis) จัดเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
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2. โครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดเมื่อวันที่
18-19กุมภาพันธ์ 2564
3. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
Version 4 กาหนดจัดในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2564
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรผู้ประเมิน
1) ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสาคัญของระบบ AUN-QA และความสอดคล้องของ OBE กับเกณฑ์
AUN-QA
2) ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมการประเมินและทาการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ
หลักการ PDCA
3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมิน และเขียนรายงานการประเมินแก่
หลักสูตรผู้รับการประเมินได้
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการอบรม AUN-QA Assessor training
1) เป็นผู้ที่สามารถร่วมกิจกรรมในการอบรมได้ตลอดเวลา
2) เป็นผู้ที่สามารถจัดทางานมอบหมายได้ตามกาหนดเวลาก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับการอบรม
3) เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสามารถใน
การสื่อสารเชิงบวก
4) เป็นผู้ที่เคยรับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA และ OBE ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ/ทปอ. หรือ AUN secretariat
กลุ่มเป้าหมาย
1 หลักสูตร ต่อ 1 คน
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อโปรด
ทราบกาหนดการจัดโครงการรองรับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)
รอบเดือนมกราคม 2564
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
การจัดอันดับ Webometric Ranking of World’s Universities เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) เพื่อความรู้ที่สร้างโดยมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อทางวิชาการอื่นๆ จะมีการ
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคมและช่วงกรกฎาคมของทุกปี ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.webometrics.info และในเดือนมกราคม 2564 ได้มีประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อันดับดังนี้
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ระดับ

อันดับ

ระดับกลุ่ม 9 ราชมงคล
ระดับประเทศไทย
ระดับโลก

8
58
6766

เทียบกับรอบเดือนกรกฎาคม 2563
อันดับเท่าเดิม
อันดับเท่าเดิม
อันดับลดจาก 6537 เป็น 6766

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อ มหาวิทยาลัยได้อันดับดังนี้
ระดับกลุ่ม ๙ ราชมงคล
Impact
7

Openness*
5

Excellence
3 ร่วม

* เกณฑ์การประเมิน Openness มีการ Citations ๑,๐๙๗ รายการ โดยมีแหล่งที่มาจาก Google Scholar
Profiles เป็นอันดับที่ ๕ ในกลุ่ม ๙ ราชมงคล (เว็บโอเมตริกซ์จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations เกิน
๑,๐๐๐ เท่านั้น)
ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย
เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) รอบเดือนมกราคม 256๔ เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการติดตามการสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ด้วย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเรื่องการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งมีการจัดอันดับในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 นั้น
การสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar ของบุคลากรสายวิชาการเป็นมาตรการที่กาหนดเป็น
เป้าหมายหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้อันดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น สานักวิทยบริการฯ จึงได้จัดทาหนังสือแจ้งไปยัง
คณะ วิทยาลัย ขอความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการสร้างโพร์ไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar ให้แล้วเสร็จใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จึงขอสรุปข้อมูลได้ดังนี้

ลำดับ

คณะ

พื้นที่

1

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ
คณะศิลปศาสตร์

ขนอม

2

สงขลา

จำนวน
จำนวนอำจำรย์
อำจำรย์
ที่มีโพรไฟล์ใน
ที่มีโพรไฟล์ใน
จำนวน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
อำจำรย์
Google
Google
ทั้งหมด**
Scholar
Scholar*
(ข้อมูล 9 พ.ย.
(ข้อมูล 10
2563)
ก.พ. 2564)
47
11
43
88

16

64

ร้อยละกำร
เพิ่มขึ้นของ
จำนวนโพร
ไฟล์

คิดเป็นร้อย
ละ

290.91

91.49

300.00

72.73

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 2/2564

หน้าที่ ๑๔/20

ลำดับ

คณะ

พื้นที่

3

วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
ประมง
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
รวม

ตรัง

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จำนวน
จำนวนอำจำรย์
อำจำรย์
ที่มีโพรไฟล์ใน
ที่มีโพรไฟล์ใน
จำนวน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
อำจำรย์
Google
Google
ทั้งหมด**
Scholar
Scholar*
(ข้อมูล 9 พ.ย.
(ข้อมูล 10
2563)
ก.พ. 2564)
35
2
25

ร้อยละกำร
เพิ่มขึ้นของ
จำนวนโพร
ไฟล์

คิดเป็นร้อย
ละ

1,150.00

71.43

ตรัง

26

12

17

41.67

65.38

สงขลา

42

9

26

188.89

61.90

สงขลา
ไสใหญ่

109
59

50
16

58
29

16.00
81.25

53.21
49.15

ตรัง

63

6

30

400.00

47.42

ทุ่งใหญ่

19

1

8

700.00

42.11

รัตภูมิ
สงขลา
สงขลา

33
56
40

13
5
5

13
15
6

0
200.00
20.00

39.39
26.79
15.00

ทุ่งใหญ่

21

2

3

50.00

14.29

ทุ่งใหญ่

35

0

3

100.00

8.57

ไสใหญ่

74

1

1

0

1.35

ทุ่งใหญ่
ไสใหญ่

18
37
802

0
0
149

0
0
341

0
0
128.86

0
0
42.52

หมายเหตุ
* ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 256๔ (ค้นหาข้อมูลด้วยโดเมนมหาวิทยาลัย)
** จานวนอาจารย์ทั้งหมดอ้างอิงจากระบบบัญชี 3 มิติ
ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้จากลิงก์ https://arit.rmutsv.ac.th/scholar/
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ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการติดตามการสร้างโพร
ไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการก้าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอัตราก้าลังคน
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดอุดหนุน
ทั่ว ไป สายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ในแต่ล ะปีงบประมาณให้ แก่ห น่ว ยงานในสั งกัดตามความจาเป็นและ
เหมาะสม โดยคานึงถึงการใช้อัตรากาลังคนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับภารกิจของมหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับแนวทางการกาหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบั นอุดมศึกษาของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม)
ให้ชะลอการขออัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้ง มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้ างของหน่ วยงาน โครงสร้ างอัตรากาลังและการบริห ารอัตรากาลัง ให้มีขนาดและขีดความสามารถ
เหมาะสมกับภารกิจ งบประมาณ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ กรณีมีความประสงค์ที่จะขอกาหนด
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งใช้เงินรายได้ของหน่วยงานในการจ้าง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังคน
และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ลูกจ้างสายวิชาการและสายสนับสนุนของหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล
จึ ง ด าเนิ น การค านวณประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ คนต่ อ เดื อ นเพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ ที่หน่ วยงานจะตั้งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้าง
จากเงินรายได้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ต้องกาหนดค่าจ้าง สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ แผ่นดิน หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันด้วย เพราะฉะนั้นหน่วยงานจึงต้องเตรียมงบประมาณเงิน
รายได้เพื่อรองรับ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นซึ่งจะผูกพันไปจนกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นเกษียณอายุ โดยที่
มหาวิทยาลัยจะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาการกาหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
อัตรากาลังคนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าประชุมร่วมกันอภิปรายข้อซักถาม โดยตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
การกาหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้นั้น หากให้ทุกหน่วยงานเปิดรับจะส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานที่มีเงินรายได้สะสมจากัด ดังนั้นหน่วยงานใดที่มีเงินรายได้สะสมเพียงพอและมีความประสงค์จะ
เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จะต้องวิเคราะห์ภาระงาน ภาระผูกพันในระยะยาว ว่ามีความจาเป็นและ
เกิดคุ้มค่ากับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
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มติที่ประชุม มอบหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอก้าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งใช้
เงินรายได้ของหน่วยงานในการจ้างนั้น วิเคราะห์ความจ้าเป็นและความคุ้ มค่าต่อหน่วยงาน โดยให้ค้านึงถึง
ภาระงานและภาระผูกพันในอนาคต หากหน่วยงานมีงบประมาณเงินรายได้เพียงพอและมีความประสงค์จะ
ขอก้าหนดอัตราดังกล่าว ให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อด้าเนินการต่อไป
5.2 พิจารณาการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ กองบริห ารงานบุคคลดาเนินการ ประมาณการค่าใช้จ่ายปรับ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๗-๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับค่าจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น
เมื่อพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตัวชี้วัดด้านการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีรายได้สูง
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่กฎหมายกาหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ ๓๒๕ บาทต่อวัน สาหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาและ ๓๑๕
บาทต่อวัน สาหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเมื่อคานวณแล้วมหาวิทยาลัยได้จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนดและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่แล้ว แต่ต่อมา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๒-๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นปรับปรุงตัวชี้วัดด้านการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ จากเดิม “ร้อยละของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่้าที่กฎหมายก้าหนด” เป็น “ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษามี
รายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างในภาคเอกชนตามคุณวุฒิ ” โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังจ้างลูกจ้างชั่วคราวคุณวุฒิ
ปริญญาตรีต่ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีลูกจ้างชั่วคราวจานวนทั้งสิ้น ๓๘๔ อัตราแบ่งเป็น
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี จานวน ๒๓๑ อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๘๔๐ บาท/อัตรา
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี (๖ปี) จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๖๐๐ บาท/อัตรา
๓. คุณวุฒิปริญญาโท จานวน ๓๖ อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๐๖๐ บาท/อัตรา
๔. คุณวุฒิ ปวช. จานวน ๖ อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๔๐ บาท/อัตรา
๕. คุณวุฒิ ปวส. จานวน ๒๕ อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๖๑๐ บาท/อัตรา
๖. คุณวุฒิ ปวท. จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙,๙๓๐ บาท/อัตรา
๗. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓๙ อัตรา ได้รับค่าจ้างเดือนละ๗,๙๐๐ บาท/อัตรา
๘. พนักงานขับรถยนต์(ทุกวุฒิ) จานวน ๑๙ อัตรา ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๖๑๐ บาท/อัตรา
มหาวิทยาลั ยจึงได้คานวณเงินเพื่อปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท
ให้เท่ากับเงินเดือนแรกบรรจุ สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ดังต่อไปนี้
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับค่าจ้างจากเดิม ๑๓,๘๔๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี(๖ ปี) ปรับค่าจ้างจากเดิม ๑๗,๖๐๐ บาท เป็น ๑๘,๐๒๐ บาท
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๓. คุณวุฒิปริญญาโท ปรับค่าจ้างจากเดิม ๑๗,๐๖๐ บาท เป็น ๑๗,๕๐๐ บาท
ส าหรั บ ค่ า จ้ า งคุ ณ วุ ฒิ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญา ให้ ป รั บ ในอั ต ราร้ อ ยละ ๘.๔ ของค่ า จ้ า งเดิ ม
ซึ่งอัตราดังกล่าวคานวณจากร้อยละของส่วนต่างที่ใช้ในการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวคุณวุฒิปริญญาตรี ดังนี้
๑. คุณวุฒิ ปวช. ปรับค่าจ้างจากเดิม ๘,๖๔๐ บาท เป็น ๙,๓๗๐ บาท
๒. คุณวุฒิ ปวส. ปรับค่าจ้างจากเดิม ๑๐,๖๑๐ บาท เป็น ๑๑,๕๑๐ บาท
๓. คุณวุฒิ ปวท. ปรับค่าจ้างจากเดิม ๙,๙๓๐ บาท เป็น ๑๐,๗๗๐ บาท
๔. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปรับค่าจ้างจากเดิม ๗,๙๐๐ บาท เป็น ๘,๕๗๐ บาท
๕. พนักงานขับรถยนต์(ทุกวุฒิ) ปรับค่าจ้างจากเดิม ๑๐,๖๑๐ บาท เป็น ๑๑,๕๑๐ บาท
ทั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระนี้
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้มีการปรับค่าจ้างลู กจ้างชั่วคราวดังเสนอและเห็ นชอบให้
ด าเนิ น การในปี งบประมาณ 2565 โดยให้ ผู้ บ ริ ห ารค านึ งถึ ง ภาระงานการใช้ อั ตราก าลั งคนที่ มี อยู่ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน) ตั้งข้อสังเกต เรื่อง การจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
โดยเสนอแนะต่อที่ประชุม ในปี งบประมาณถัดไปให้ หน่ วยงานจัดทาแผนจัดหารายได้เพิ่มขึ้น และเสนอมายั ง
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบคณะ วิทยาลัย วิเคราะห์ภาระงาน และอัตราก้าลังคนที่
มีอยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ.2558
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา

ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด สงขลาที่ สข ๐๐๑๗.๓/ว ๔๔๒ ลงวั น ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
จังหวัดสงขลาได้ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกาหนดให้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เร่งออกประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อขจัดอคติและการถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ และให้มหา วิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินการไปยังจังหวัดสงขลา
กองบริหารงานบุคคล จึงยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
เจตนารมณ์ ใ นการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคและขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมระหว่ า งเพศ
ตามพระราชบั ญ ญัติ ความเท่ าเที ยมระหว่า งเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อให้ จัง หวัด สงขลารายงานผลการ
ดาเนินการต่อสภาผู้แทนราษฎรและกระทรวงมหาดไทยต่อไป

รายงานการประชุมผู้บริหาร
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หน้าที่ ๑๘/20

ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ
เพื่อโปรดพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตนารมณ์
ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอ
ภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ.2558 มอบกองบริหารงานบุคคลด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให้การดาเนินงานด้านกิจกรรม
ของนักศึกษาและการใช้งบประมาณขององค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา สามารถดาเนินกิจกรรม
ได้อย่างคล่องตัว จึงมีมติให้แยกเก็บเงินกิจกรรมนักศึกษา ออกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) นั้น
กองพัฒนานักศึก ษา จึงได้ดาเนินการจัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดเก็บเงินกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี การศึ ก ษา 2564 เมื่อ วั น พุธ ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยมีรองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี)
เป็นประธาน พร้อมด้วย คณบดี/ผู้อานวยการ ผู้แทน และผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้มีมติให้
กาหนดอั ต ราเรีย กเก็บ ค่า กิจ กรรมนั ก ศึก ษา ปี การศึ กษาละ 500 บาท ซึ่ง แบ่ งสั ด ส่ วนเงิ นกิ จกรรม
นักศึกษา ดังนี้
- องค์การนักศึกษา 20 %
- สโมสรนักศึกษา 80 %

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. การกาหนดอัตราเรียกเก็บค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ 500 บาท โดยแบ่งสัดส่วน
เงินกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ องค์การนักศึกษา 20% สโมสรนักศึกษา 80% และให้ คณะ/วิทยาลัย เป็น
ผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บค่ากิจกรรม
2. พิจารณาระยะเวลาเริม่ เรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งถอนวาระการประชุม
วาระที่ 5.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมา
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับเงิน การจ่ายเงิน การก่อหนี้
ผูกพัน การเก็บรักษาเงิน และการบันทึกบัญชี เงินกิจกรรมนักศึกษา กาหนดให้นักศึกษาชาระเงินค่ากิจกรรม
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หน้าที่ ๑๙/20

จานวน 500 บาท ต่อปี ซึ่งจัดเก็บโดยคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด เพื่อ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา จึงเห็นควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาจากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเดิม จานวนภาคการศึกษาละ 250 บาท นั้น
ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย เรื่ อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากนิติ กองบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตรา
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งถอนวาระการประชุม
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตรา
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.6 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และในปั จ จุบันยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระให้กับนักศึกษา กองนโยบายและแผนจึงขอเสนอมาตราช่วยเหลือนักศึ กษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบพิจารณา ดังนี้
1. มาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2564
2. มาตรการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ วงเงิน 3 % โดยกระจายสัดส่วน
งบประมาณระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ 1.5 % ของรายได้
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและตั้งข้อสังเกต มาตรการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งต้องคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจริงและอาจจะไม่ทั่วถึง
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุม ให้คณะบริหารจัดการ
ตามกรอบวงเงินที่มีอยู่ ส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ให้ คณะจะจัดหากิจกรรมให้นักศึกษา ตามความ
เหมาะสม โดยให้มีผลในปีการศึกษาที่ 1/2564
มติที่ประชุมเห็นชอบ มาตรการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ วงเงิน 3 %
โดยกระจายสัดส่วนงบประมาณระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ 1.5 % ของรายได้
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 13.07 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

