
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ 9/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM Cloud Meetings 

     
 

 ผู้มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี                                                 (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                            
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  อาจารย์สมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
19.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
20.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ  จันทร์รอด รักษาราชการแทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22.  รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์  เจริญจิต แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์  เพียรเจริญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
30.  นายกนกพล เมืองรักษ์ แทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว แทน ผู้อ านวยส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
32.  นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
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33.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
34.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
36.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
37.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
38.  นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต     

นครศรีธรรมราช 
39.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
40.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 (เลขานุการที่ประชุมฯ) 
 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
2.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวเกศินี ใหมคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ยังพบยอดผู้ติดเชื้อและมีการแพร่กระจายไปยังทุกพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings  
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ตามล าดับ                                                                                                                                                                   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 นั้น อาจจะส่งผลกระทบกับการฝึก
ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะนักศึกษาปีที ่4 จึงขอให้คณะ วิทยาลัย เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดังนี้  
  1. ให้คณะ วิทยาลัย ก าหนดตารางเรียนหรือช่วงเวลาชั่วโมงทฤษฎีและชั่วโมงปฏิบัติให้กับนักศึกษา 
อาจจะเป็นช่วงเวลาในเดือน มีนาคม หรือเมษายน หลังจากปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  2. การจัดท าหลักสูตร Sandbox จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้มอบหมายรองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี)  หารือร่วมกับคณะ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการจัดท าหลักสูตร Sandbox  
  ที่ประชุม รับทราบ  

 1.1.2 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไร้เงินสดภายในรั้วมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย 
ไร้เงินสด ภายในรั้วมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้จ่ายช าระค่าบริการ 
ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งเพ่ือลดการสัมผัสเงินสดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งขั้นตอนการใช้งานและเข้ามาอ านวยความสะดวก
ให้แก่มหาวิทยาลัย อีกครั้ง  
  ที่ประชุม รับทราบ  

1.1.3 การจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์   
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนความต้องการ

ครุภัณฑ์ เพ่ือเตรียมจัดท าค าเสนอของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ นั้น   จึงขอเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  โดยเน้นจัดหาครุภัณฑ์เชิงบูรณาการและครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นได้   
  ที่ประชุม รับทราบ  
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1.1.4 การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวะ    

 ตามที่ได้หารือร่วมกับผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่องการจัดท าหลักสูตร
ปริญญาตรีให้สอดคล้องและคลอบคลุมกับหลักสูตรอาชีวะ เพ่ือปรับหลักสูตรให้เทียบโอนส าเร็จการศึกษาได้  
ในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ิมสมรรถนะสูงสุดตรงตามที่สถานประกอบการหรือตลาดแรงงานต้องการ  

 ทั้งนี้ มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อหารือ
และพูดคุยรายละเอียดในการปรับหลักสูตรร่วมกับสถาบันอาชีวะ เพ่ือจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบ   

1.1.5 เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ไปยัง 

แต่ละหน่วยงานทราบแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน  
30 ตุลาคม 2564  หากหน่วยงานใดด าเนินการล่าช้า มหาวิทยาลัยจะท าการเปลี่ยนงบประมาณไปให้กับ
หน่วยงานที่มีความต้องการและจ าเป็นเร่งด่วน ต่อไป  

 ที่ประชุม รับทราบ  

1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.2.1 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การใช้ค่าสาธารณูปโภค 
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามที่ได้จัดท าข้อมูลการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
พบว่าในช่วงต้นปีงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563 มีการใช้กระแสไฟฟ้าไปในทิศทางเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
โดยมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเดือน มีนาคม และเริ่มมีการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน 
2563 สาเหตุที่มีการใช้ลดลงเนื่องจากในช่วงสถานการณ ์COVID-19 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์และให้บุคลากรปฏิบัติงานจากท่ีพักของตนเอง (Work from Home) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ค่าสาธารณูปโภค(ค่ากระแสไฟฟ้า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใช้ค่าสาธารณูปโภค(ค่ากระแสไฟฟ้า) ลดลง ประมาณ 5,000,000 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ   

1.2.2 รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การด าเนินงาน งบลงทุน 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยัง
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทราบแล้วนั้น  ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการส่งรายละเอียดคุณลักษณะ
และตั้งคณะกรรมการรูปแบบรายการ ตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จก่อน 30 ตุลาคม 2564 
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดด าเนินการล่าช้า มหาวิทยาลัยจะท าการเปลี่ยนงบประมาณไปให้กับหน่วยงานที่มีความ
ต้องการและจ าเป็นเร่งด่วน ต่อไป 

ที่ประชมุ รับทราบ   
 
 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2564 

 
 

หน้าที่ ๕/11 
 

 
 1.2.3 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการ
เยี่ยมบ้านนักศึกษาออนไลน์ 

ตามที่อธิการบดี มีนโยบายให้จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาออนไลน์เพ่ือสอบถามเรื่องการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของผู้ปกครองและนักศึกษา นั้น 
และผลักดันให้มีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาออนไลน์ให้ได้ 100 % เพ่ือจะได้ทราบปัญญาที่แท้จริงและเพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้ก าหนดนโยบายช่วยเหลือ เยียวยา นักศึกษาต่อไปนี้  

ขณะนี้ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะ ได้ด าเนินการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาออนไลน์ไปแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 14,956 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่และวิทยาเขต 
ดังนี้  พ้ืนที่สงขลา จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 10,205 คน ได้รับการเยี่ยมบ้านออนไลน์ จ านวน 9,896 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.97  วิทยาเขตตรัง จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,241 คน ได้รับการเยี่ยมบ้านออนไลน์ จ านวน 
1,207 คน คิดเป็นร้อยละ 97.26  และ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,510 คน 
ได้รับการเยี่ยมบ้านออนไลน์ จ านวน 3,502 คน คิดเป็นร้อยละ 99.77  โดยมีข้อมูลในการส ารวจการเข้าเยี่ยม
บ้านนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้ 

1. ด้านอาชีพ รายได้ หรือธุรกิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง 
2. ด้านสภาพความเป็นอยู่  
3. ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 
4. ด้านสภาพปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  
จึงขอรายงานจ านวนนักศึกษาท่ียากจนและปัญหาต่างๆของนักศึกษาแต่ละพ้ืนที่ เสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารเพ่ือโปรดทราบ ดังรายละเอียดที่ได้น าเสนอในที่ประชุม  
ที่ประชุม รับทราบ  มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี) 

หารือร่วมกับผู้บริหารของแต่ละพื้นที่ ก าหนดมาตรการหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ต่อไป 

 1.2.4 รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี) หารือต่อที่ประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
  ตามที่ กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่า
ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) โดยอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่าย
ค่าชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม 
ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ นั้น  
  จึงขอหารือต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นควรให้มีการจัดซื้อชุดตรวจและน้ ายาที่
เกี่ยวข้องกับการวินิจฉันการติดเชื้อ แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
เพ่ือให้กับบุคลากร นักศึกษา ที่มีความเสี่ยง และเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดมหาวิทยาลัย ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากจะต้องเตรียมความพร้อม
ในการเปิดมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อุปกรณ์ชุดตรวจและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการ
สนับสนุนจากกระทรวง อว. ทั้งนี้จะประสานไปยังกระทรวง อว. เพ่ือสอบถามข้อมูลอีกครั้ง  

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2564 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2564  

  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.2 รายงานการด าเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด)  
 ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างเป็นโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”นั้น   
  ในการนี้ ส าหรับการประเมิน ITA 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมินประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามารับการประเมินได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมิน เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
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  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนประเมิน 
๑๐ ตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ 87.83 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A   
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2564 เพ่ือทราบ
และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป 

  ที่ประชุม   รับทราบ  
 
4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย รอบ 9 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) 
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง จ านวน 9 ประเด็น พร้อมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยงให้ลดลง และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น 

 ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามแนวทางและมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง  
จ านวน 4 ประเด็น , ระดับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง จ านวน 4 ประเด็น และระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 
จ านวน 1 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผน/
ผล 

ประ เมิ นความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
 

ผลการประเมิน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ด้านการจัดการศึกษา 
1 .  นั ก ศึ ก ษ า ออก ร ะหว่ า ง ปี
การศึกษา 

1. การย้ายสถานศึกษา 
2. ปัญหาครอบครัวและขาดทุนทรัพย์
ในการศึกษาต่อ 
3. นักศึกษาปรับตัวไม่ทันและได้รบัแรง
กดดันในระหว่างเรียน 

แผน 3 3 
9  

(สูง) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 3 3 
9  

(สูง) 
 

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่
เป็นไปตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไมต่อบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
2.การประชาสมัพันธ์ในเชิงรุกยังไม่ 
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

แผน 3 2 
6 

(ปานกลาง) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 
3 2 6 

(ปานกลาง) 
 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2564 

 
 

หน้าที่ ๘/11 
 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผน/
ผล 

ประ เมิ นความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
 

ผลการประเมิน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ด้านการวิจัย 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติมีน้อย 

1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
2. ผลงานวิจัยยังไม่ไดม้าตรฐาน
เพียงพอส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

แผน 4 4 
16 

(สูงมาก) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 4 4 
16 

(สูงมาก) 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. จ านวนรายได้จากการบริการ
วิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.  การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร /
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
3. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมีน้อย 

แผน 3 3 
9 

(สูง) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 3 3 
9 

(สูง) 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.  จ านวนนวัตกรรมที่ น า ไป
พัฒนาวิสาหกิจมีน้อย 

1. ไมส่ามารถสร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมิวิสาหกิจตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

แผน 3 3 
9  

(สูง) 
ลดลง 

ผล 1 2 
2 

(ต่ า) 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1.การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(wifi) ยังไม่เพียงพอ 

1. พื้นที่การบริการไม่ครอบคลุม 
 แผน 4 5 20  

(สูงมาก) 

ลดลง 
ผล 3 1 3 

(ปานกลาง) 
2. ความเร็วของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (wifi) มีน้อย 
 

แผน 3 3 
9  

(สูง) 

ผล 
 

1 1 1 
(น้อย) 

2. ระบบสืบค้นทรัพยากรการ
เรียนรู้ไม่เอื้ออ านวยกับผู้ใช้งาน 

1. การสืบค้นทรัพยากรการเรียนรูไ้ม่
เอื้ออ านวยกับผู้ใช้งาน แผน 3 5 15 

(สูง) 
ลดลง 

ผล 4 1 4 
(ปานกลาง) 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2564 

 
 

หน้าที่ ๙/11 
 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผน/
ผล 

ประ เมิ นความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
 

ผลการประเมิน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

3. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

1. คณะ/หน่วยงาน ไม่เข้าใจขั้นตอน
วิธีปฏิบัติในการจดัซื้อจัดจา้ง 

2. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจดัซื้อ
จัดจ้าง 
(มาตรการป้องกันการทุจรติ ITA) 

แผน 3 4 
12 
(สูง) 

ลดลง 

ผล 1 2 
2 

(น้อย) 

4. มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

1. นักศึกษาและบุคลากรยังขาด 
การป้องกันและความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

แผน 3 3 9  
(สูง) 

สูงขึ้น 

ผล 3 5 
15 

(สูงมาก) 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดดังรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบที่ 1 ที่แนบมานี ้
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2564 เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย 
รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป 

อ้างอิง เอกสารแนบที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ที่ประชุม รบัทราบ 
 
4.4 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดบาร์เทนเดอร์ระดับอุดมศึกษา รูปแบบออนไลน์ 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
 ความเป็นมา 
  ด้วย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้จัดการแข่งขัน สุดยอดบาร์เทนเดอร์ ระดับอุดมศึกษา รูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “INSPIRING 
YOUR COCKTAIL” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ได้จัดส่งนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขัน 
และนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้  
   1. นายนวภัทร  แก้วไทย     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1 
   2. นายภูริภัทร  บัวพันธ์      ได้รับรางวัล  ชมเชย และขวัญใจกรรมการ 
  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ฯ ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2564 

 
 

หน้าที่ ๑๐/11 
 

 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและขอชื่นชม
คณะที่ได้จัดหาเวทีการประกวดระดับต่างๆให้นักศึกษาเข้าแข่งขัน ในช่วงสถานการณ์ COVID–19 และ 
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงาน หากมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ 
ให้จัดส่งข้อมูลมายังงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย หรือแจ้งผ่านส านักงานอธิการบดี เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารไปยังช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษา ต่อไป  

  ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ

ด าเนินงานมาตรฐานการวิจัย พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการด าเนินงานมาตรฐานการวิจัย พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมผู้บริหารคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
27 เดือนกรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ร่างระเบียบดังกล่าวตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นั้น  
บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการปรับแก้ตามค าแนะน าของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ว่าด้วยการด าเนินงานมาตรฐานการวิจัย พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) ตั้งข้อสังเกต เรื่องรูปแบบของแต่ละมาตรฐาน 
ให้พิจารณาทบทวนปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ กรณีที่ต้องการรวมทุกมาตรฐานให้อยู่ในระเบียบฉบับเดียวกัน จะต้อง
ระบุรายละเอียดในแต่ละมาตรฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน หรืออาจจะแยกระเบียบออกเป็นแต่ละมาตรฐานก็ได้ 
โดยให้ค านึงถึงการบริหารงานที่ง่าย ชัดเจน และให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือ พรบ./กฎหมายที่
ก าหนด  รวมถึงให้ระบุในเรื่องการใช้จ่ายทั้งปีของแต่ละมาตรฐานเพ่ิมเติมไปด้วย  ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ดูระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้อยู่แล้ว   

  มติที่ประชุม  มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. .... 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะท างานวิจัย นั้น 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2564 

 
 

หน้าที่ ๑๑/11 
 

 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.  .... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา น าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมาย
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
6.2 แจ้งทราบ เรื่อง การขอปิดบัญชีธนาคาร 
  ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อ ง การขอปิดบัญชี
ธนาคาร  หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีกองทุนต่างๆ  กรณีมีเงินเหลือ
จ่ายคงค้างอยู่ในบัญชี ให้แจ้งรายละเอียดการด าเนินการเงินเหลือจ่ายหลังจากการปิดบัญชี โดยให้ระบุเส้นทางการ
ด าเนินการให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและสามารถติดตามได้ในอนาคต  
 
เลิกประชุมเวลา 12.38 น. 
 
 
 
  

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


