
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที ่2/2562  

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
     

 

 ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี                       (ประธาน) 
2.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                          
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  อาจารย์จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        
5.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดี                          
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี                        
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี  
13.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
20.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
21.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
22.  อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
23.  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
25.  อาจารย์ภานุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
27.  อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
28.  อาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
29.  อาจารย์ปิยะพร  มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30.  อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
31.  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
32.  อาจารย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
33.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง 
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34.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
35.  นายธนากร  สิทธิสาร แทน ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
36.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
37.  นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
38.  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
39.  นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
41.  นางนุจรี  โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา             
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                     
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
5.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
6.  อาจารย์สุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
7.  นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
8.  นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย์  สวุรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง  
 1.1.1 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 
  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองค า พระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
ได้ก าหนดจัดพิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคด วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น  
  มหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภชในวันดังกล่าว  
    ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.1.2 แจ้งนโยบาย เรื่อง การจัดเตรียมพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน ให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่ 
  เพ่ือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน มีความสะอาด
เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ จึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานส ารวจอาคารสถานที่ บริเวณอาคาร ทั้งภายนอกและ
ภายในส านักงาน รวมทั้งส ารวจครุภัณฑ์ส านักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานหรือครุภัณฑ์ส านักงานที่
ช ารุด น ามาซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ แล้วน าไปบริจาคหรือสนับสนุนให้กับหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายการปรับปรุงอาคารเดิมที่มีสภาพช ารุด ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพ่ือ
น าพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป  
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๑.๒  เรื่องทีผู่้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.2.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช แจ้งต่อที่ประชุม  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจัดงานวันเกษตร
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ตามแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 
1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ในนามตัวแทนผู้บริหาร ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงขอขอบคุณ ผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  
  ที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.2.2 ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย  
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย 
มีสุขภาพพลานามัยดี แข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นประจ า ในทุกวันพุธของสัปดาห์  โดยเริ่มต้นในวันพุธที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย สงขลา ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  
  ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารและบุคลากรของทุกวิทยาเขต ก าหนดให้แต่ละพ้ืนที่มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าวไปพร้อมๆกัน  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.2.3 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาแผนบูรณาการ
งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการต่อท่ีประชุม  ด้วยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด
ตรัง การประชุมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง เพ่ือสนองนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนิทฐา แสวงทอง เป็นผู้บรรยาย และมีการเสวนา 
เรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาจังหวัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ด าเนินการเสวนา และมีผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดเป็นผู้ร่วมเสวนา 
  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง พัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัย
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ในวันและเวลาดังกล่าว  
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2561 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น 
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 จ านวน 16 แผ่น ดังรายละเอียดที่แนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้  
 แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ล าดับที่ 20  
  จากเดิม  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  แก้ไขเป็น อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์  แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/ 2562 

 
 

หน้าที่ 5/7 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมานั้น  
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ส าราญ  ขวัญยืน) รายงานต่อท่ีประชุม  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 

1. กรีฑา (ชายและหญิง)  
2. กีฬาบาสเกตบอล (ชายและหญิง)  
3. กีฬาฟุตบอล (ชาย) 
4. กีฬาวอลเลย์บอล (ชายและหญิง)  
5. กีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยวชายและหญิง/ทีมชุดชายและหญิง/ทีมคู่ชายและหญิง)  
6. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชายและหญิง)  
7. กีฬาเปตอง (ชายและหญิง)  
8. กีฬาฟุตซอล (ชายและหญิง)  
9. กีฬาหมากกระดาน (ชายและหญิง)  
10. กีฬาแบดมินตัน (ชายและหญิง)  
11. กีฬาว่ายน้ า (ชายและหญิง) 

โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักกีฬา เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 218 คน 
- ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน 
- นักกีฬา จ านวน 178 คน 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัด 
 การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ...  
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่ประชุม 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558 เป็นแนวทางปฏิบัติและแนวทางการ
เบิกจ่ายนั้น โดยมีแนวปฏิบัติบางประเด็นที่ยังไม่สามารถรองรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ นั้น  
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หน้าที่ 6/7 
 

 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
  มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และผู้อ านวยการกองคลัง ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วน ารายงานต่อ
อธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง 
 
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่ประชุม 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 ผู้อ านวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุม 
  ตามที่กองกลาง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ประจ าปี พ.ศ.2562  ในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพฯ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการประชุมรับฟังค าชี้แจงโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น ลดปริมาณขยะ โดยการน ากลับมาใช้ซ้ าใหม่อีกครั้ง การลดและการเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  กองกลาง เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ 
พัฒนาและสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม ในมาตรการการพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  รายละเอียด
โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ทุกหน่วยงานลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในมหาวิทยาลัย  และหากมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินใน
ระดับที่ดี ส่งผลต่อการของบประมาณ การจัดระดับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) และ
มอบผู้อ านวยการกองกลาง จัดตั้งคณะท างาน เพื่อขับเคลื่อน และก ากับติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 ประจ าเดือนมีนาคม  
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (เลขานุการที่ประชุม) แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ก าหนดการจัด
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 ประจ าเดือนมีนาคม  ก าหนดให้มีการจัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 
18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 

 
  

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

( นายเฉลิม ศิริรักษ์ ) 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


