
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
 

 
  



หน้าท่ี 2 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันเสาร์ ที่  26 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1  ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ 
ผู้ชี้แจง  ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
4.2  รายงานกิจกรรมที่ผ่านมาในปี 2560 
ผู้ชี้แจง  ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
4.3  รายงานงบการเงินของสมาคมฯ ในปี 2560 
ผู้ชี้แจง  ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ 
  ผู้ชี้แจง  อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
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ระเบียบวาระการประชุม 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันเสาร์ ที่  26 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  ประวัติความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ชมวีดีทัศน์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานกิจกรรมที่ผ่านมาในปี 2560 

ประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง                

เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารและติดตามงานและกิจกรรมต่างๆ  
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กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อหลวง 
 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล จัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2560                  

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและ             
เป็นทุนส าหรับส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อีกท้ังเพ่ือให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันพบปะสังสรรค์ 
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 426 คน แบ่งการแข่งขั้นเป็น 2 รุ่น คือ 
นักปั่นรุ่น VIP จ านวน 72 คน และนักปั่นรุ่น A40 จ านวน 354 คน 
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   งานสังสรรค์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย 
 งานสังสรรค์ศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2560                       
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและ            
เป็นทุนส าหรับส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อีกทั้งเพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพบปะสังสรรค์ 
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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มอบทุนการศกึษาสมาคมศษิย์เก่าฯ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2560 ได้มีความเห็นชอบอนุมัติให้ทางสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนการศึกษาจ านวน 15 ทุนๆ ละ 15,000 บาท                 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 กันยายน 2560                
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 7/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สมาคม                

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี โครงการศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น เพ่ือท าการส ารวจข้อมูล                
ปัญหาของนักศึกษา ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา และเพ่ือประชาสัมพันธ์ความมีตัวตนของ
สมาคมฯ  

- ด้านการเรียน จะเป็นการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาโดยจะต้อง
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ก่อน  

- ด้านการท างาน ทางสมาคมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนซึ่งเป็นข้อมูล
ต าแหน่งงานว่างจากจัดหางานจังหวัดสงขลาผ่านทางเว็บไชต์สมาคมฯ http://alumni.rmutsv.ac.th/ ทุกเดือน 

- ด้านการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักศึกษา ชมรม ที่ส่งโครงการเข้า
มาขอรับการสนับสนุน โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อนุมัติก่อน 

 

 

 

http://alumni.rmutsv.ac.th/
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โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ กับ มทร.ศรีวิชัย 
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายระหว่าง สมาคมศิษย์เก่าฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           

ศรีวิชัย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม  2561 เพ่ือให้แผนงานและนโยบายของสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่าฯ 
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของสมาคมศิษย์เก่าฯ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตลอดจนความร่วมมือที่ดีระหว่าง สมาคมศิษย์เก่าฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
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สนับสนุนกิจกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้สนับสนุนเงินจ านวน 40,000 บาท 

ให้กับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในการด าเนินโครงการราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 4 
พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่บ้านซาไก ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพ่ือสร้างห้องน้ า และบันไดทางเท้า
ส าหรับทางเดิน  
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กิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันจัดโครงการแรลลี่การกุศล สานฝันเพ่ือน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา                
ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์  ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561  เส้นทางสงขลา – ขนอม               
เพ่ือจัดหารายได้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าฯ  และเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

    

    

 
 

มติที่ประชุม 
...……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.3  รายงานงบการเงินของสมาคมฯ ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2561 เสนอให้มีการแก้ไข
ข้อบังคับว่าด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 

 

 
ข้อบังคับว่าด้วยสมาคมศษิยเ์ก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หมวดที่ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไข 
หมวดที่ 1 ข้อ 3 หน่วยงานใหญ่ ของสมาคมตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชด าเนิน 
นอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ส านักงานใหญ่ ของสมาคมตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราช
ด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

หมวดที่ 2 ข้อ 5 ข้อ 5  สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท           
         5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่                
               (1) ศิษย์ เก่าวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้  
วิทยาลัยเกษตรไสใหญ่ทุกรุ่น                
               (2) ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตไสใหญ่ และ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุกรุ่น               
                ( 3) ศิ ษ ย์ เ ก่ า ส ถ า บั น เ ท ค โน โ ลยี                  
ราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้  วิทยาเขตไสใหญ่                
วิทยาเขตศรีวิชัย (ขนอม) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตรัง ทุกรุ่น และสมาชิกวิสามัญ ได้แก่              
ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัย ผู้ที่ เคยด ารง                 
ต าแหน่งคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
อาจารย์พิเศษ หรือบุคคลอ่ืน ที่มรความสนใจ และ
สมัครเป็นสมาชิก  
  

ข้อ 5  สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท  
         5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่         
               (1) ศิษย์ เก่าหรือบัณฑิตที่จบตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 เฉพาะกาลมาตรา 64 มาตรา 65 
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
วิทยาเขต นครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย 
จังหวัด นครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์
นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง จังหวัด ตรัง         
                (2) ศิษย์เก่าหรือบัณฑิตที่จบจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
         5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัย ผู้ที่ เคยด ารงต าแหน่งคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ 
หรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจ และสมัครเป็นสมาชิก          
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         5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้มี อุปการคุณต่อสมาคม ซึ่งคณะกรรมการ
บริหาร สมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก 

         5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารสมาคม มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก 

หมวดที่ 2 ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
หมวดที่ 2 ข้อ 8 ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้  

ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบ 
สมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมี
สมาชิก  สามัญรับรองอย่ างน้อย  1 คน และ                     
ให้ เ ลขานุ ก ารติ ด  ประกาศรายชื่ อผู้ สมัคร ไว้                      
ณ ส านักงานของสมาคมเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 15 
วัน เพ่ือให้สมาชิกอ่ืนๆ ของ สมาคมจะได้คัดค้านการ
สมั ครนั้ น เมื่ อครบก าหนด ประกาศแล้ วก็ ให้
เลขานุการน าใบสมัคร และหนังสือ คัดค้านของ
สมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่ รับเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการ พิจารณาการ
สมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้ เลขานุการเป็นผู้แจ้ง
ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 

ข้อ 8 การสมัครเป็นสมาชิก  
        ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกของ
สมาคม สามารถสมัครได้โดย  
         (1) สมัครได้ด้วยตนเองที่  “ส านักงาน 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เลขที่  1 ถ.ราชด า เนินนอก ต.บ่อยาง                
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โดยการยื่นใบสมัครตาม
แบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกรับรอง
อย่างน้อย 1 คน (หากไม่มีผู้รับรองสมาคมจะ
ด าเนินการให้)  
         (2) สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์  
สามารถช าระค่าสมัครสมาชิกสมาคม โดยการ       
โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมกรอกใบสมัคร                            
สมาชิกสมาคมฯ ทางเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเมนู
สมัครสมาชิกศิษย์เก่าฯ พร้อมแจ้งผลการช าระเงิน
ผ่านระบบโดยการ Upload รูปหลักฐานการช าระ
เงิน  ให้สมาชิกสามัญรับรองผ่านระบบ 1 คน (หาก
ไม่มีผู้รับรองสมาคมฯ จะด าเนินการให้) รอฝ่าย
เลขานุการส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ พร้อมหมายเลขสมาชิกให้แก่
ผู้สมัครผ่านทาง E-mail ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร 
หรือผู้สมัครสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกได้
ด้ วยตนเองทางเว็บไซต์ ของสมาคมศิษย์ เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในเมนู 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  
 

หมวดที่ 4 ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปี 

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

***เรียนพิจารณาเพ่ิมเติม       
     -  หมวดที่ 3 ข้อ 13 ,  ข้อ 27         
     -  หมวดที่ 6 ข้อ 39 
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