
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

**************************** 
ผู้มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี ประธาน 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
5.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์ แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
11.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
15.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
16.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
17.  นางสาวบุษราคัม ทองเพชร แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

19.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
20.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
24.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
25.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
28.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
30.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
31.  นางสาววันเพ็ญ   จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
32.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  
33.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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คร้ังท่ี 4 / 2559 

 
 

หน้าที่ 2/7 
 

 

34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 
2.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11.  นางดรุณ ี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
12.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
13.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิด
การประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  1.1.1 เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium 
of International Languages and Knowledge SILK 2016) 
  ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการจัด
กิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and 
Knowledge SILK 2016 ) เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 
University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นการจัดการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมด้านภาษาในเวทีอาเซียน  
ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
  ในการนี้ จึงขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งจัดส่งผลงานบทความทางวิชาการไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์

การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ... และ(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปจัด
นิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 
พ.ศ. ...    

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้                                   
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2558 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้าน
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับบริบทด้านการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น นั้น   
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตาม
ระเบียบดังกล่าว จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้  
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1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ... (แก้ไขปรับปรุง) 

2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ...  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ในการนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังกล่าว ต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ...  
2. เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนบุคลากรไปจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ... 

3. มอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
4. รับรองมติที่ประชุม 

3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ...                   

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้เพ่ือจะได้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ  
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ....   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ... มอบกองบริหารงานบุคคลแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม                   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุม                                    
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
3/๒๕๕9  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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หน้าที่ 5/7 
 

 

ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายละเอียดการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.2  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ แจ้งรายละเอียดต่อท่ีประชุม ดังนี้  
 ด้วยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการประเมินตัวชี้วัดที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ใน
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ก.พ.ร.) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ มี
การก าหนดให้ประเมินสถาบันอุดมศึกษา เป็นปีแรก โดยมีองค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) ( Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 

1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT  ประเมินจาก
บุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลที่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT ประเมินจาก
บุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3) การประเมิน Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT ประเมิน
มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบส ารวจ EBIT จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยจะต้องจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อ
ค าถามตามความเป็นจริง 
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หน้าที่ 6/7 
 

 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2559 เพ่ือ
โปรดทราบ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity &Transparency Assessment: ITA) 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3   ก าหนดการจัดกิจกรรมการกุศล “เดิน – ว่ิง Sci – Tech ฟันรัน ครั้งท่ี 1” 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้                                
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดจัดกิจกรรมการกุศล เดิน – วิ่ง Sci – Tech ฟันรัน 
ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้จากการจัด
กิจกรรมเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายและสร้างจิตส านึกในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม
และรูปแบบการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ ตาม
รายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 
  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2559 

 ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/106 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง 
(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงานอธิการบดี
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ตามความทราบแล้วนั้น  

 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

1. หน้าที่ 4  บรรทัดที่ 3  
แก้ไขจาก   “(ร่าง)เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจัดจัดตั้งกองทุนงานวิจัย
ส าหรับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) และหากคณะ/วิทยาลัย ใดที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมกองทุน ให้ร่วมสมทบทุนงบกลางอย่างน้อย 5% แล้ว
มหาวิทยาลัยจะสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยให้อีก 1 เท่า ของวงเงินสมทบ 

   

แก้ไขเป็น “(ร่าง)เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจัดจัดตั้งกองทุนงานวิจัย
ส าหรับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) และหากคณะ/วิทยาลัย ใดที่มีความ
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หน้าที่ 7/7 
 

 

ประสงค์สมทบกองทุน ให้ส่งเงินสมทบทุน 5 % และมหาวิทยาลัยสมทบเพิ่มเติม
เป็นวงเงินเท่ากับที่หน่วยงานน าส่ง 

2. หน้าที่ 5  บรรทัดที่ 1  
 แก้ไขจาก “สกอ. ก าหนดปีการศึกษา 2558 นี้เป็นปีฐาน”  
 แก้ไขเป็น “สกอ. ก าหนดปีการศึกษา 2558 นี้เป็นปีเริ่มต้น” 

3. หน้า 9 บรรทัดที่ 13 และ บรรทัดที่ 14  
 แก้ไขจาก “บ้านท่าจันทร์” 
 แก้ไขเป็น  “บ้านท่าจันทน์” 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี – 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


