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การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี                                           (ประธาน) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  อาจารย์สันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชยัเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
16.  อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สากุล แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร วรรณชาติ แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
20.  อาจารย์นวัตกร อุมาศิลป์ แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
22.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
23.  อาจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
24.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26.  อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
28.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
30.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
31.  นายธีรธัชช์  แซ่ล้อ   แทน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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32.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
33.  นางดาวดล  จันทรประทิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
34.  นางดรุณี  ลีนิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต    

นครศรีธรรมราช 
36.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
37.  นางอุษา  ศรีเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 

 
 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี  
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
5.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  อาจารย์ชัญญานุช โมราศิลป์ อาจารย์สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย นั้น  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพ่ือให้การบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings และเนื่องด้วยในวันดังกล่าว อธิการบดี 
ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส ติดภารกิจเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  นั้น  จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  เป็นประธานในที่ประชุมแทน  
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของแต่ละพ้ืนที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ     
 1. ขอถอนวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาการน าส่งงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  เนื่องด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านติดภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น  จึงขอถอนวาระ
การประชุมเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาการน าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 2. แจ้งทราบเรื่องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563  
  ตามที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกหน่วยงานทราบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี นั้น  กรณีหน่วยงานใดได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
และอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ หากยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2563 งบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป   
  ดังนั้น หน่วยงานใดที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
จะต้องหางบประมาณมาจ่ายให้คู่สัญญาและต้องด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ   
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
  
 3. แจ้งทราบเรื่องการส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังหน่วยเบิกจ่ายของพ้ืนที่สงขลา  
  ตามที่อธิการบดีได้มอบอ านาจให้หน่วยงานระดับคณะ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และให้
จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยเบิกจ่ายของพ้ืนที่สงขลานั้น  พบว่ามีหลายหน่วยงานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 
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แต่ไม่ได้ทยอยจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังหน่วยเบิกจ่าย และหน่วยงานจะส่งเอกสารมายังหน่วยเบิกจ่ายพร้อม
กันในช่วงปลายงบประมาณเป็นจ านวนมาก  ท าให้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของหน่วยเบิกจ่ายเกิดความ
ล่าช้าและจะต้องเร่งด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานของท่านด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างแล้วเสร็จนั้น ขอให้ด าเนินการทยอยส่งเอกสารไปยังหน่วยเบิกจ่ายเพ่ือให้ระยะเวลาในการตรวจสอบการ
เบิกจ่าย ทั้งนี้เพ่ือลดความหนาแน่นของงานในช่วงปลายงบประมาณ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 4. แจ้งทราบ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกประกาศ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 ไปแล้วนั้น  พบว่าภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นยอดการช าระค่าธรรมเนียมที่น้อยมาก และจากการสอบถาม
นักศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า นักศึกษาบางรายได้ยื่นขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 
โดยนักศึกษาแจ้งว่าจะด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงใกล้สิ้นภาคการศึกษา และนักศึกษาบาง
รายแจ้งว่ายังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จึงท าให้หน่วยเบิกจ่ายด าเนินงานไปด้วยความยากล าบากและยากต่อการ
ติดตาม  
  ทั้งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีข้อความไม่สอดคล้อง ขัดหรือแย้งต่อกัน  ดังนั้นใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะด าเนินการปรับแก้ประกาศให้มีความสอดคล้องกัน และจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบอีกครั้ง  
 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
1.2  เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.2.1  เลขานุการที่ประชุมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ท่าน   
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1004/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายสันติ  สถิตวรรธนะ  
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
  ที่ประชุม  รับทราบและขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี   
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หน้าที่ ๕/11 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meetings  ที่ผ่านมานั้น 
 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2563 ไป
ยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ตามแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2563  
 
  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.2 ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
  ผู้ชี้แจง  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุม
เพ่ือสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมเห็นควรให้ท าความตกลงร่วมกันกับ 3 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการด าเนินการที่แตกต่างกัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินคงเหลือจากที่ได้รับจัดสรรจะต้อง
ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม ่
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 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินการส ารวจประเด็น
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติม ผ่ านไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 3 แห่ง ได้จัดส่งประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน
ส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 3 
แห่ง เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
บริหารจัดการเงินคงเหลือจากที่ได้รับจัดสรรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
 โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท าแนวทางซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ ดังเอกสารประกอบวาระ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยกอง
นโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติข้างต้น และ
ได้สรุปผลน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบดังนี้ 
 ข้อเสนอเพ่ือทราบ 
 ชี้แจงแนวทางซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน  
 และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่ายตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้
บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไป
พลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนดแล้ว และผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก
งบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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หน้าที่ ๗/11 
 

 
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
ในการนี้จึงเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ 
 ข้อเสนอเพ่ือทราบ 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟพลาง
ก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมตัิเงนิจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.4 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน (เบื้องต้น) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทราบแล้วนั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถก่อ
หนี้ผูกพัน และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล  มหาวิทยาลัยได้ให้แต่ละหน่วยงาน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานได้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

  ประธานในที่ประชุม (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเร่ง
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้  เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณไปแล้วนั้น จะได้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายโดยทันที จะ
ได้ไม่มีปัญหาในช่วงปลายงบประมาณ 
 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.5 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
 ความเป็นมา 
 

  ด้วย กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย การรับ – ส่งหนังสือ แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง จัดท าทะเบียน
เอกสาร ระบบจัดเก็บ สืบค้นและการท าลายเอกสาร  ซึ่งกองกลาง ได้จัดท าระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
งานสารบรรณ เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสารบรรณในแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานด้านการรับส่ง 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2563 

 
 

หน้าที่ ๘/11 
 

 
หนังสือราชการ แจ้งรายละเอียดหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบ
ของไฟล์เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  นอกจากนี้ กองกลางได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสารบรรณ โดยมีการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) มาใช้
ในงานสารบรรณ และ ระบบการเสนอหนังสือให้ผู้บริหารลงนามและสั่งการ (e-Signature) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ท าให้การจัดการงานรับ ส่ง และการเสนอหนังสือของหน่วยงาน มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร
มากยิ่งขึ้น  
  ขณะนี้กองกลางได้มีการปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และระบบ
เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) อยู่ในระยะที่ 2 และให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทดลองใช้ระบบไปแล้วนั้น ก่อนจะมีการเริ่มใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งวิธีการและขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Signature Ruts 
Mobile Apps ต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ 
 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ประธานในที่ประชุม (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ให้ทุกหน่วยงานน า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาใช้ในงานสารบรรณ และ ระบบการเสนอหนังสือให้ผู้บริหาร
ลงนามและสั่งการ (e-Signature) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ท าให้การจัดการงานรับ ส่ง และการเสนอหนังสือของ
หน่วยงานให้มากที่สุด  เพ่ือจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการท างานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดหรือ
ระบบการท างานยังไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งไปยังกองกลางเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป  และคาดว่าในปีงบประมาณ 
2564 มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการปรับแก้ระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ ระบบ
การเสนอหนังสือให้ผู้บริหารลงนามและสั่งการ (e-Signature) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความคล่องตัวและสะดวก
ต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น  
 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.6 รายงานผลการพัฒนาระบบ e-Library Srivijaya แหล่งรวมทรัพยากรดิจิทัล  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ e-Library 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ ผลงานวิชาการ งานวิจัยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นทรัพยากรดิจิทัลได้จากแหล่งเดียว  ในปีงบประมาณ 
2562 ได้พัฒนาระบบ e-Library ระยะที่ 1 พร้อมทั้งน าเข้าทรัพยากรดิจิทัลต่างๆเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามส านักวิทยบริการฯ ได้วางแผนและพัฒนาระบบ 
e-Library ให้มีฟังก์ชันการท างานที่มีประโยชน์เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้เป็นระบบที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ ฟังก์ชันการจัดเก็บทรัพยากรดิจิทัลส่วนตัว โดยระบบ 
e-Library ระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
  ที่ประชุม  รับทราบ 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2563 

 
 

หน้าที่ ๙/11 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาการน าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
 

  ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เมื่อคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 190-7/2563   นั้น 
  ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษา มีดังนี้ 
 

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ภาคปกติ 
 

 

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ภาคสมทบ 
 

 
 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาการ
น าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาการ

น าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  
1. น าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกรายการตามประมาณ

การรายรับ 
2. น าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกรายการตามรายรับจริง 

 

1) หน่วยงานจัดต้ังตามกฎกระทรวง 100% 7% 12% 12% 24% 20% 1% 1% 1% 6% 40%

2) หน่วยงานจัดต้ังภายใน มทร. 100% 7% 0% 12% 12% 20% 1% 1% 1% 6% 52%

วงงิน
พัฒนา
งานวจิยั

สมทบ
กองทนุ
พัฒนา

บุคลากร
งบกลาง

วงเงินที่
สามารถต้ัง
งบประมาณ 

รายจา่ย
ไม่เกิน

จดัการ
ศึกษา

ค่าไฟฟ้า รวม
หน่วยงาน

ประมาณการ
รายรบั

เงินสนับสนุน
การบรกิาร
การศึกษา 
กิจกรรมและ

สวสัดิการ นศ.

สมทบมหาวทิยาลัยฯ
สมทบ

ส่วนกลาง
สงขลา/  
วทิยาเขต

สมทบ
กองทนุ
ส่งเสรมิ

และพัฒนา
งานวจิยั

1) หน่วยงานจัดต้ังตามกฎกระทรวง 100% 7% 12% 12% 24% 15% 1% 1% 1% 6% 45%

2) หน่วยงานจัดต้ังภายใน มทร. 100% 7% 0% 12% 12% 15% 1% 1% 1% 6% 57%

หน่วยงาน

สมทบมหาวทิยาลัยฯ
สมทบ

ส่วนกลาง
สงขลา/  
วทิยาเขต

สมทบ
กองทนุ
ส่งเสรมิ

และพัฒนา
งานวจิยั

วงงิน
พัฒนา
งานวจิยั

สมทบ
กองทนุ
พัฒนา

บุคลากร

เงินสนับสนุน
การบรกิาร
การศึกษา 
กิจกรรมและ

สวสัดิการ นศ.

วงเงินที่
สามารถต้ัง
งบประมาณ 

รายจา่ย
ไม่เกิน

จดัการ
ศึกษา

ค่าไฟฟ้า รวม
ประมาณการ

รายรบั
งบกลาง



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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หน้าที่ ๑๐/11 
 

 
  ประธานในที่ประชุม (ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหลายท่านติดภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น  จึงขอถอนวาระการประชุม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาการน าส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป  
 
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 
 

  ตามท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มีได้ปรับปรุงแก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพ่ือให้
การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... มอบผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา น าเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1/2563 (1 กันยายน 2563 ถึง 
 28 กุมภาพันธ์ 2564)  
 ผู้ชี้แจงนายธีรธัชช์  แซ่ล้อ  บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นมา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 
22 กันยายน 2563 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ด าเนินการจัดท าข้อตกลงร่วมกันภายในเดือนแรกของรอบการประเมิน ซึ่งรอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 นั้น  



รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 9/2563 

 
 

หน้าที่ ๑๑/11 
 

 
  ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับผู้บังคับบัญชา และ ด าเนินการยืนยันข้อตกลงการประเมินในระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
กันยายน 2563   
 
  ที่ประชุม  รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา 11.39  น. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


