
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่6/2560  

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี  (ประธาน) 
2.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ  อักษรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจโิต ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
19.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20.  นางนุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23.  นางสุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี  สนิ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25.  นางปรีดา  ภูม ี แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
27.  นายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
28.  นายภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30.  นายปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 2/17 
 

 

31.  นายเฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
34.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
35.  นายส าราญ  ขวัญยืน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
36.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นางดรุณี  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
38.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
39.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
40.  นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
41.  นางสาวปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายจเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
5.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
6.  นายอภิชาต  คัญทะชา แทน ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวชิยั 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 3/17 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
 1.1.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
  ด้วยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ประสานงานผ่านจังหวัดสงขลาให้จัดเตรียมสถานที่
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งได้ใช้สถานที่ในการจัดประชุมฯ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ส าหรับการจัดประชุมฯ ดังกล่าว การประชุมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย 
และได้รับหนังสือขอบคุณจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และจังหวัดสงขลา มายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที ่
สข 0017.3/22772 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.1.2 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ผ่านมานั้น  

 บัดนี้ กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผลจากการลงคะแนน ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด และเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือทรง  
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.1.3 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 และได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และผลจากการสรรหาผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง  

 จึงขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 4/17 
 

 

๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  
 ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส)  
   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก าหนดจัดโครงการพัฒนาการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยเป็นความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในรายวิชาที่
รับผิดชอบ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง 
  ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ Waikato Institute of Technology
ประเทศนิวซีแลนด์  
  ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งหนังสือไปยังคณะ วิทยาลัย เพ่ือทราบและพิจารณาโครงการฯ ดังกล่าว
แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0584 /1346 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้ง  
  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 

2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2560 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่ผ่านมานั้น 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งที ่5/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่  
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารส านักงานวิทยา
เขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่ผ่านมานั้น และมีมติ



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 5/17 
 

 

ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบั ติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 รายงานผลการส่งบุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันใน 
 ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  จึงขอรายงานผลการแข่งขันต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  ดังนี้  
  1. บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  
   นายพรโรจน์  บัณฑิตพิสุทธิ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้  
   1.1 เข้าร่วมการแข่งขันแบดบินตันทีมอาวุโส รายการฟูก๊กเคียง อินเตอร์เนชั่นแนลคัฟ 2017 
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
   1.2 เข้าร่วมการแข่งขันแบดบินตันรายการ BWF World Senior Championships 2017 
ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2560 ณ เมืองโคชิน ประเทศอินเดีย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลสองเหรียญทอง 
จากประเภทชายเดี่ยวและประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 55 ปี  
  2. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
   2.1 ผ่านการ Pitching ในโครงการแข่งขัน Startup Thailand League ระดับประเทศ จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย จ านวน 2 ทีม คือ ทีมฟินิกซ์ และ
ทีม Carry On ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท ส าหรับการพัฒนาโมเดลต้นแบบ โดยมีอาจารย์นิธิพร  
วรรณโสภณ และ อาจารย์หทยั  แก้วกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
   2.2 ผ่านการพิจารณาเพ่ือรับทุนสนับสนุนโครงการในรอบแรก โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ชื่อโครงการแอพพลิเคชั่นค้นหาผู้สูญหาย รับเงินรางวัลส าหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
3,000 บาท โดยมีอาจารย์หทัย แก้วกรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
    

  มติที่ประชุม  รับทราบ  โดยอธิการบดีขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือแสดงความยินดี
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และขอชื่นชมคณบดีที่สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ และมีผลผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 6/17 
 

 

3.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 64 รายการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 260,973,700 บาท เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ได้ท าความตกลง
กับส านักงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น  
 ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)  

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันหารือ 
ก าหนดมาตรการ วิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
3.4 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน งบกลาง ประจ าปี พ.ศ.2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ) 

 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง งบกลาง 
ประจ าปี พ.ศ.2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ และจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 28 
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 24,282,700 บาท เพ่ือให้การก ากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
สอดคล้องกับแนวทางท่ีรัฐบาลก าหนด นั้น  

 ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย งบลงทุน รายการสิ ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(งบกลาง) 
ประจ าปี พ.ศ.2560 ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
 
 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 7/17 
 

 

  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  1. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาววันเพ็ญ  จิตต์พงศ์) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุม การ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อที่ประชุมเห็นได้ว่าข้อมูลจะไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลด้วยมือ 
และเพ่ือให้ระบบก ากับติดตามการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมว่า ขอให้มีการพัฒนาระบบการรายงานผลงบลงทุนเพ่ิมเติม ในการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการเบิกจ่าย
เพ่ือตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของข้อมูล  
  2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ขอให้มีการพัฒนาระบบการรายงานผลงบลงทุน นั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและเห็นควรให้มีการพัฒนาต่อยอดจากระบบ 3 มิติ โดยมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ก าหนดความต้องการและทิศทางของระบบ แล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป  
  3. อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม เนื่องด้วยกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ จะต้องมีการ
ตรวจสอบ ออกแบบเขียนแบบ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จึงท าให้มีการส่งแบบบางรายการล่าช้า 
จึงแจ้งต่อที่ประชุม มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย ด าเนินการจัดหานักศึกษาที่มีความสามารถ
ในการออกแบบเขียนแบบและมีความประสงค์จะท างานล่วงเวลา เข้ามาช่วยงานในด้านการออกแบบเขียนแบบที่
ยังไม่แล้วเสร็จ  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

3.5 แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2561 งานวิเทศสัมพันธ์  
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.องอาจ  อินทร์สังข์) 
 ความเป็นมา 

 ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ขอแจ้งก าหนดการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2561 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งอาจารย์ 
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการต่างๆ  

 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.อุดร  นามเสน) เสนอความเห็นต่อที่ประชุม เรื่องบ้านพัก

รับรองของนักศึกษาต่างประเทศ ให้เน้นย้ าเรื่องความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบบ้านพักรับรอง  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 8/17 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามผลการ 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  
 ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด)  
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.10 ระดับดี  และคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 
4.51 ระดับดีมาก ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559  
มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง ในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 
  ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จัดส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ไปยังผู้ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน เพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ 
ผู้ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบจัดส่งแนวทางมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
  จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2560 เพื่อโปรด
พิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น) ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้มีการ
ระดมความคิดจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกันหารือและก าหนดประเด็นต่างๆ ในการพัฒนา
กิจกรรม โครงการ ให้ประสบความส าเร็จและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินฯ  
  2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง)  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ของผศ.สุเทพ ชูกลิ่น และเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ควรจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง 
โดยให้ข้อสังเกตว่า ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมินฯ จะดูผลการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของปีที่
ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วอย่างไร มีกิจกรรม โครงการ มารองรับแล้วหรือไม่ เมื่อ
ด าเนินการแล้วประสบผลส าเร็จอย่างไร  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ  สะอาด) จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ และร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรม โครงการ ให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินฯ และน าไปสู่แนวปฏิบัติที่แท้จริง 
 
 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 9/17 
 

 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  จ านวน 1,098,670,200 บาท (หนึ่ง
พันเก้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1 ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ และสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 ประกอบกับผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เปรียบเทียบ 9 มทร. พบว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลการเบิกจ่ายอันดับต่ าลงนั้น 

 
  ทั้งนี้เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนได้จัดท ามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย ส านัก / สถาบัน  / กอง / หน่วย / ศูนย์) เบิกจ่าย
งบประมาณแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

หมวดรายจ่าย 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ(สะสม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (ร้อยละ) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. งบบุคลากร 25.00 50.00 75.00 100.00 
2. งบด าเนินงาน 39.21 59.21 79.21 100.00 
3. งบลงทุน 24.00 48.28 73.28 100.00 
4. งบเงินอุดหนุน 39.00 60.99 81.58 100.00 
5. งบรายจ่ายอื่น 29.00 53.00 76.00 100.00 

รวม 32.00 55.00 77.60 100.00 

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560
1. มทร. สุวรรณภูมิ 89.50 96.63 95.10
2. มทร. พระนคร 93.43 90.71 93.99
3. มทร. ตะวนัออก 86.40 88.79 93.48
4. มทร. ธญับุรี 80.69 83.31 91.51
5. มทร. อสีาน 90.26 91.95 90.22
6. มทร. รัตนโกสินทร์ 89.68 83.61 89.28
7. มทร. กรุงเทพ 75.87 82.31 87.97

8. มทร. ศรีวิชัย 92.28 89.11 87.60

9. มทร. ล้านนา 82.72 80.79 86.02

มทร.
ผลการเบกิจา่ย ณ ไตรมาส 4 (ร้อยละ)

2 4 8



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 10/17 
 

 

2. ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย ส านัก / สถาบัน / กอง / หน่วย / ศูนย์) เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน แต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด หาก
หน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  โดยยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน มหาวิทยาลัยฯ จะโอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

  

3. มอบกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ สิ้นไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีและกองนโยบายและแผน 
ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.สุวัจน์  ธัญรส) ให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า แต่ละคณะควรวาง
แผนการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา  
  2. ผู้อ านวยการกองคลัง (นางสาววิลาวัลย์  คชกาญจน์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบด าเนินงานของแต่ละคณะล่าช้า สืบเนื่องมาจากเรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ของ
เทอม 2/2560 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอน และ เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาของเทอม 1/2561 จะเลื่อมล้ าไปยังปีงบประมาณ 2561 หรือไม่ จึงท าให้แต่ละคณะต้องชะลอ
การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 
  3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น)  เห็นด้วยกับข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 หากหน่วยงานใดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยดึงเงินคืนเพ่ือ
น าไปขับเคลื่อนตามนโยบายมหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
  4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 
เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 และ 2 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณแรกสุด 50 % ท าให้ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้แต่ละคณะไปพิจารณาและวางแผนการด าเนินงานใหม่อีกครั้ง 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3  
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ก าหนดโอนเงิน 
ไตรมาส 1-2 (1 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 

    ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 
ไตรมาส 4 (1 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2561) วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 



 
 

(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/ 2560 

 
 

หน้าที่ 11/17 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 ส ารวจข้อมูลอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอัตราว่าง ณ ปัจจุบัน  
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  เนื่องด้วยกองนโยบายและแผนได้ประสานไปยังกองบริหารงานบุคคล ในการขอส ารวจข้อมูลอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานต่อส านักงบประมาณ นั้น ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งสิ้นจ านวน 800 อัตรา และมีอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 50 อัตรา ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย  ในการนี้กองนโยบายและ
แผนจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือโปรดทราบและร่วมกันหารือเพ่ือก าหนดมาตรการ วิธีการ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบข้อมูล และด าเนินการจัดประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดมาตรการและแนวทางในการด าเนินการต่อไป  
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 

 
 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


