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

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขาเจริญ
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

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

43. นางอุษา ศรีเจริญ
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์

หน้าที่ ๒/8

ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้อานวยสานักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
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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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประเทศไทยพบ
ยอดผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจานวนมากและมีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้ การบริห ารกิจการมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้ว ยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM
Cloud Meetings
เมื่อผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ ว
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สื บเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) พบว่ า
มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ติดเชื้อ COVID – 19 และเป็นผู้สัมผัส
ความเสี่ยงสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) กาหนดมาตรการ
ในช่วงวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในประเทศ พบว่ามียอดผู้
ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น คาดว่าในเดือนมิถุนายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจะเพิ่มสูงขึ้นถึงหลักพัน ซึ่งจะส่งผล
ให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 จะต้องเตรียมมาตรการเพิ่มเติม
หรืออาจจะต้องเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาออกไปก่อน
ทั้งนี้ การเลื่อนเปิดภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศ มาตรการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตราการของจังหวัด เพื่อนามาเตรียมความพร้อมในการเปิด
ภาคการศึกษา และขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกพื้นที่ ดูแล กาชับผู้ร่วมงาน ให้ดาเนินงานตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด
ที่ประชุม รับทราบ
2. การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนด้วยไลน์ ออฟฟิเชียล/ แอปพลิเคชัน
“หมอพร้อม” โดยกลุ่มแรกที่เริ่มฉีดคือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ประชาชนที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป และผู้มีโรคประจาตัว 7 กลุ่มโรค และในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
ลงทะเบียนได้ สาหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน นอกจากจะลงทะเบียนนัดวันผ่านไลน์/ แอปพลิเคชัน หมอ
พร้อมแล้ว ยังสามารถแจ้งผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/
โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
และขอแจ้ งให้ ทราบว่ า มหาวิทยาลั ยไม่ ได้ นิ่ งนอนใจเรื่ องการขอโควต้ าวั คซีน ให้ กั บบุ คลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทราบว่าการขอรายชื่อของแต่ละหน่วยงาน
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ก็จะต้องดาเนินการผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเช่นเดียวกัน จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในสังกัดลงทะเบียนรับวัคซีนตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งติดตามและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม รับทราบ
3. เน้นย้าเรื่องการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from home)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และให้หน่วยงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from
home) นั้น ขอให้หัวหน้าหน่วยงานกาชับ ติดตาม และเน้นย้าการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ
ไม่เกิดความล่าช้า
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง สาระสาคัญจากที่ประชุม
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น จากที่ประชุมมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม (อว.) ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ตั้ ง โรงพยาบาลสนามเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 100 เตียง
2. การฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
ด้วย ศปก.อว เสนอให้มีการฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 2 ล้านคน
ให้ กับทุกมหาวิทยาลั ย ก่อนจะเริ่ มการเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจให้ กับ
ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งในส่วนของนิสิตนักศึกษานั้น ถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากนักและมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรง
ได้น้อยกว่าผู้สูงอายุ และเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรม มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้ อ แพร่เชื้อต่อในสังคมได้สูง ดังนั้นนิสิต
นักศึกษา จึงควรจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษา
3. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเริ่มเปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนไลน์ (Online) และ ออนไซต์ (On-site)
ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ หากสามารถเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด
ที่ประชุม รับทราบ
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1.2.2. รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีจ้างเหมาบริการ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้หารือแนวทางปฏิบัติ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. กรณี ก ารจ้ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ได้ พิจ ารณาแล้ ว มี
ความเห็นว่า หากข้อเท็จจริงปรากฎว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่ประสงค์จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตามกระทรวง ข้อ 7 (1) ก็ย่อมเป็นดุลพินิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่จะพิจารณาดาเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
2. กรณีการจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และในสัญญาจ้างเหมาระบุว่า “กรณีที่
ต้องเดิน ทางไปปฏิบั ติ ราชการชั่ ว คราวนอกที่ตั้ง ส านัก งานให้ เ บิ กค่าใช้จ่ายได้ต ามระเบีย บ
กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 โดยอนุโ ลม”
คณะกรรมการวินิจฉัย ได้พิจารณาแล้วสรุปได้ว่า การจ้างเอกชนดาเนินงานดังกล่าวจะพิจารณา
จากเนื้องานโดยมุ่งผลสาเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กาหนดเป็นสาคัญ หากกาหนดใน
สัญญาจ้างแล้วก็ต้องพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในสัญญาจ้างต่อไป
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
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารที่ ป ระชุม ผู้ บ ริ ห ารฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ผู้ บ ริห ารฯ ครั้ งที่ 4/2564
เรี ยบร้อยแล้ว จึ งขอเสนอต่อที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึ งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
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4.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนงาน/
โครงการ จาเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานขออนุมัติเพิ่มเติม แล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ น ไตรมาส 2 (1 ตุ ล าคม 2563
- 31 มี น าคม 2564) ข้อ มูล จากระบบติด ตามผลการปฏิบั ติง านประจาปี ณ วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
กองนโยบายและแผน จึ งเห็ นสมควรเสนอต่อ ผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ยฯ เพื่อ โปรดทราบผลการ
ดาเนิ น งานโครงการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ นไตรมาส 2 (1 ตุล าคม 2563-31 มีนาคม
2564) และให้เป็นไปตามมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้
1. สาหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
2. สาหรับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม ระงับการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สาหรับกรณีดังนี้
1. กรณีโครงการที่ไม่ดาเนินการตามแผน
โครงการที่มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผน ไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) และยังไม่ดาเนินการภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. กรณีโครงการที่มีสถานะการดาเนินงาน “อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 และรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการ รอบ 10 เดือน
(1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นข้อมูลหลักที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีความต้องการที่จะนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับบัณฑิตด้านต่าง ๆ อีกทั้งกากับดูแล
คุณภาพบัณฑิตของทั้งประเทศ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับนโยบายจากทางกระทรวงฯ ให้ดาเนินการส่งข้อมูล
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเพื่อประมวลผลในภาพรวมของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตเป็นประจาทุกปี
การศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลไปยังกระทรวงฯ ตามกาหนดระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง นั้น
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ในการนี้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี และสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตผ่านระบบและให้บัณฑิต
ตอบแบบส ารวจพร้ อ มกั บ น าหลั ก ฐานการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล มาแสดงในวั น รั บ รายงานตั ว บั ณ ฑิ ต แต่ ทั้ ง นี้ ใ น
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีการปรับแนวทางการสารวจ โดยกระตุ้น
ให้คณะมีระยะการติดตามถี่ขึ้น เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อให้เข้าถึงบัณฑิตให้มากที่สุด อีกทั้งได้เสนอแนวทางให้ทาง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งไปยังบัณฑิตเป็นระยะ ๆ ผ่านข้อความมือถือ (SMS) นั้น
ทั้งนี้จึงขอสรุปผลภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นสาเร็จ
การศึ กษาปี การศึ กษา 2562 และสรุ ปผลรายงานความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณฑิ ตหรื อผู้ ระกอบการ ในรอบ
10 เดือน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2564 เพื่อโปรด
ทราบรายงานผลภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 และรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตหรือผู้ ประกอบการ รอบ 10 เดือน
(1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้บริหารติดตามผลภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในส่วนที่ยัง
ไม่มีข้อมูลและมีผลต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เร่งสอบถาม กากับ ติดตาม พร้อมรายงานข้อมูลผ่านระบบให้เรียบร้อย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2563
ด้วยงานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี กาหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
“ชุมชนนักปฏิบัติ” ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud
Meetings โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แบบที่ 1 เป็นการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ก่อน
เกษียณ และองค์ความรู้ของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร และแบบที่ 2 การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (CoP1 – CoP8)
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ได้แจ้ง
หนังสือไปยังทุกหน่วยงานทราบแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) ขอหารือต่อที่ประชุม เรื่องการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการยกเลิกการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้มีการจัดแข่งขันอีกครั้งในปีถัดไป

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/2564

หน้าที่ ๘/8

เลิกประชุมเวลา 10.51 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

