
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 5/2564 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM Cloud Meetings 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                 (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                            
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแคล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
22.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
23.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
25.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
28.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
29.  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
31.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน รักษาการผู้อ านวยส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
35.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
36.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
37.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
38.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
39.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
40.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
41.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
42.  นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต     

นครศรีธรรมราช 
43.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
44.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 (เลขานุการที่ประชุมฯ) 
 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
 - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประเทศไทยพบ
ยอดผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจ านวนมากและมีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว และเพ่ือให้การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM 
Cloud Meetings  
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พบว่า 
มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ติดเชื้อ COVID – 19 และเป็นผู้สัมผัส
ความเสี่ยงสูง  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้  

1. แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับท่ี 6) ก าหนดมาตรการ
ในช่วงวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในประเทศ พบว่ามียอดผู้
ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน คาดว่าในเดือนมิถุนายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงหลักพัน  ซ่ึงจะส่งผล
ให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564  จะต้องเตรียมมาตรการเพ่ิมเติม 
หรืออาจจะต้องเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาออกไปก่อน   
  ทั้งนี้ การเลื่อนเปิดภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศ มาตรการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตราการของจังหวัด เพ่ือน ามาเตรียมความพร้อมในการเปิด
ภาคการศึกษา และขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกพ้ืนที่ ดูแล ก าชับผู้ร่วมงาน ให้ด าเนินงานตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด  

  ที่ประชุม รับทราบ 

2. การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนด้วยไลน์ ออฟฟิเชียล/ แอปพลิเคชัน 

“หมอพร้อม” โดยกลุ่มแรกที่เริ่มฉีดคือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ประชาชนที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป และผู้มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรค และในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี 
ลงทะเบียนได้ ส าหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน นอกจากจะลงทะเบียนนัดวันผ่านไลน์/ แอปพลิเคชัน หมอ
พร้อมแล้ว ยังสามารถแจ้งผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ 
โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา  

และขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่ งนอนใจเรื่องการขอโควต้าวัคซีนให้กับบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทราบว่าการขอรายชื่อของแต่ละหน่วยงาน
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ก็จะต้องด าเนินการผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเช่นเดียวกัน  จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในสังกัดลงทะเบียนรับวัคซีนตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งติดตามและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อย่างต่อเนื่อง  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
3. เน้นย้ าเรื่องการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from home) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และให้หน่วยงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from 
home) นั้น  ขอให้หัวหน้าหน่วยงานก าชับ ติดตาม และเน้นย้ าการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ
ไม่เกิดความล่าช้า  

ที่ประชุม รับทราบ  

1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์  สังขวาสี) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง สาระส าคัญจากที่ประชุม
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น จากที่ประชุมมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)  ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ิมเติม ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 100 เตียง   

2. การฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา 
ด้วย ศปก.อว เสนอให้มีการฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 2 ล้านคน 

ให้กับทุกมหาวิทยาลัยก่อนจะเริ่มการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งในส่วนของนิสิตนักศึกษานั้น ถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากนักและมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรง
ได้น้อยกว่าผู้สูงอายุ และเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรม มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ แพร่เชื้อต่อในสังคมได้สูง ดังนั้นนิสิต 
นักศึกษา จึงควรจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษา   

3. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564  
มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเริ่มเปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

ตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์ (Online) และ ออนไซต์ (On-site) 
ตามสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่  หากสามารถเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด  

  ที่ประชุม รับทราบ  
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คร้ังท่ี 5/2564 

 
 

หน้าที่ ๕/8 
 

 
 1.2.2. รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง  ข้อหารือการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีจ้างเหมาบริการ  
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้หารือแนวทางปฏิบัติ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้  

1. กรณีการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการวินิจฉัย ได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า หากข้อเท็จจริงปรากฎว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่ประสงค์จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตามกระทรวง ข้อ 7 (1) ก็ย่อมเป็นดุลพินิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่จะพิจารณาด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

2. กรณีการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และในสัญญาจ้างเหมาระบุว่า “กรณีที่
ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 โดยอนุโลม”  
คณะกรรมการวินิจฉัย ได้พิจารณาแล้วสรุปได้ว่า การจ้างเอกชนด าเนินงานดังกล่าวจะพิจารณา
จากเนื้องานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญ หากก าหนดใน
สัญญาจ้างแล้วก็ต้องพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2564 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2564  

  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  ที่ประชุม  รับทราบ  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/2564 

 
 

หน้าที่ ๖/8 
 

 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2  
 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
  ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานไดด้ าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนงาน/
โครงการ จ าเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพ่ิมเติม แล้วนั้น 

 ในการนี้กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563  
- 31 มีนาคม 2564) ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 ข้อเสนอเพ่ือทราบ 

 กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 
2564) และให้เป็นไปตามมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

 1. ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
 2. ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพ่ิมเติม ระงับการด าเนินโครงการ 

 ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวบังคับใช้ส าหรับกรณีดังนี้ 
 1. กรณีโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 2 
  (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) และยังไม่ด าเนินการภายใน 
  วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 2. กรณีโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน 

 ที่ประชุม    รับทราบ 

4.3 รายงานผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 และรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการ รอบ 10 เดือน 
(1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)  

 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด)  
 ความเป็นมา 
  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นข้อมูลหลักท่ีทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม มีความต้องการที่จะน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับบัณฑิตด้านต่าง ๆ อีกทั้งก ากับดูแล
คุณภาพบัณฑิตของทั้งประเทศ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับนโยบายจากทางกระทรวงฯ ให้ด าเนินการส่งข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเพ่ือประมวลผลในภาพรวมของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นประจ าทุกปี
การศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลไปยังกระทรวงฯ ตามก าหนดระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง นั้น 
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  ในการนี้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี และส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบและให้บัณฑิต
ตอบแบบส ารวจพร้อมกับน าหลักฐานการบันทึกข้อมูลมาแสดงในวันรับรายงานตัวบัณฑิต แต่ทั้ งนี้ ใน 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีการปรับแนวทางการส ารวจ โดยกระตุ้น
ให้คณะมีระยะการติดตามถี่ข้ึน เพ่ิมช่องทางการติดต่อเพ่ือให้เข้าถึงบัณฑิตให้มากที่สุด อีกทั้งได้เสนอแนวทางให้ทาง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งไปยังบัณฑิตเป็นระยะ ๆ ผ่านข้อความมือถือ (SMS) นั้น  
  ทั้งนี้จึงขอสรุปผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2562 และสรุปผลรายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ระกอบการ ในรอบ 
10 เดอืน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2564 เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 และรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ รอบ 10 เดือน  
(1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)    

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้บริหารติดตามผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในส่วนที่ยัง
ไม่มีข้อมูลและมีผลต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้เร่งสอบถาม ก ากับ ติดตาม พร้อมรายงานข้อมูลผ่านระบบให้เรียบร้อย  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
6.1  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2563  
  ด้วยงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ก าหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
“ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meetings โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แบบที่ 1 เป็นการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ก่อน
เกษียณ และองค์ความรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และแบบที่ 2 การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (CoP1 – CoP8) 
  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ได้แจ้ง
หนังสือไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้ว  

  ที่ประชุม รับทราบ  

6.2 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) ขอหารือต่อที่ประชุม เรื่องการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้มีการจัดแข่งขันอีกครั้งในปีถัดไป 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/2564 

 
 

หน้าที่ ๘/8 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา 10.51 น. 
 
 
  
 

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


