
รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
คร้ังที่ 3/2564 

เม่ือวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน  2564 
ผ่านแอพพลเิคช่ันออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

ผู้มาประชุม 
1. นางดาวดล   จันทรประทิน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2. นางจิราพร   บริสุทธิ์  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
3. นางจุฑามาศ   จันทร์เชย  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาฯ  
4. นางขนิษฐา   พุธจันทร์  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
5. นางพรกนก   อินทศิริ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสาวดรุณี   จารุมณี  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร นักวิชาการศึกษา  
9. นายนิทัศน์   ข าตรี  นักวิชาการศึกษา 
10. นายซัมพูเด็ง   มีนา  นักสุขศึกษา 
11. นายราเชนทร์   อาการส  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12. นายณัฐวุฒิ   ทองศร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
13. นางวันทนา   เทพกูล  นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. นายคุณากร   จิตจันทร์  พนักงานสถานท่ี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวสุมณฑา   สุวรรโณ  ลาคลอด 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นางดาวดล  จันทรประทิน ประธานในท่ีประชุมแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ขอให้ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินภายในกองพัฒนานักศึกษาเนื่องจากบุคคลภายนอกเข้ามา

ขโมยทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) บริเวณกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา โดยได้รับใบเสนอราคา
ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เป็นเงินท้ังส้ิน  20,000 บาท ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา มียอดเงินคงเหลือใน      
ไตรมาสท่ี 4 จ านวนเงิน 39,874 บาท  
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2 การเข้า-ออก อาคารกิจการนักศึกษาของบุคคลภายนอก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการ     
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้นายคุณากร  จิตจันทร์ ระมัดระวังนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อราชการ
กับกองพัฒนานักศึกษา จะต้องด าเนินการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาภายในอาคารและสวมหน้ากาก (แมส) 
ตลอดระยะเวลาการติดต่อราชการหรือส่งเอกสาร 

ที่ประชุม   รับทราบ 

2.1 เร่ืองหัวหน้างานแจ้งที่ประชุมทราบ 
2.1.1 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (นางจิราพร  บริสุทธิ์) รายงานต่อที่ประชุม เร่ือง        การ

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามท่ีกองนโยบายและแผน แจ้งให้จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตาม
แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งงานแผนและงบประมาณ ได้รับไฟล์ค าเสนอของบประมาณท่ีมี           
การปรับเปล่ียนหรือแก้ไขหลังจากประชุมพิจารณาค าเสนอของบประมาณจากผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ
เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดท าเล่มค าเสนอของบประมาณ เพื่อเสนอผู้อ านวยการ     
กองพัฒนานักศึกษาลงนามและส่งกองนโยบายและแผนภายในวันจันทร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564 ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

2.1.2 หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา (นางจุฑามาศ  จันทร์เชย) 
รายงานต่อที่ประชุม เร่ือง การเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทยคร้ังที่ 37  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 37 ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยด าเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการเตรียมการจัดการแข่งขัน จ านวน 
2 ครั้ง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายช่ือเพื่อจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งท่ี  37 

ที่ประชุม   รับทราบ  

2.1.3 หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (นางขนิษฐา  พุธจันทร์) รายงานต่อที่ประชุม 
เร่ือง การใหกู้้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ตามท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องการด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ขณะนี้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การบันทึกใบเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัลให้กับผู้กู้ยืม(รายเก่าเล่ือนช้ันปี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุม   รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดท าเป็นหนังสือราชการไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้
ผู้บริหารได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 

/ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ 2/2564 ในคราวประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 
14 พฤษภาคม 2564 

ตามท่ีได้มีการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.30 น. ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom Cloud Meeting ท่ีผ่านมานั้น 

งานบริหารงานท่ัวไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้ง ท่ี 
2/2564 เรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
และรับรองรายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 2/2564 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ 

นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์ ผู้รับผิดชอบงานแผน แจ้งต่อท่ีประชุมทราบ เรื่อง โครงการท่ีด าเนินการขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าโครงการ 
รูปแบบการจัดโครงการ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปล่ียนแปลงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ
รายงานความพร้อมการจัดโครงการ ดังนี้ 

 3.1.1  โครงการอบรมแกนน านักศึกษาต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข 
  นายซัมพูเด็ง  มีนา ผู้รับผิดชอบโครงการ ช้ีแจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการ          
จัดโครงการ ดังนี้ 

 รายละเอียดโครงการ 
- ก าหนดการจัดโครงการระหว่างวันท่ี 28-29 มิถุนายน  2564 ผ่านแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยก าหนดการในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบรรยายและ
กิจกรรมในช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มการบรรยายออกเป็น 3 กลุ่ม และให้มีการน าเสนอหรือ
อภิปราย 20 นาทีต่อกลุ่ม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คณะ/วิทยาลัย แบ่งเป็นนักศึกษา 3 คน บุคลากร 1 คน  
- ก าหนดการพิธีเปิดโครงการจัดท ารูปแบบของการบันทึกวีดีโอ ดังนี้ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ 

นางดาวดล  จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 ความก้าวหน้าของโครงการ 

- ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
- ด าเนินการจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วซึ่งบางคณะได้ส่ง

แบบตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้ว 
 

/การอภิปราย... 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 เมื่อค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานลงนาม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนา
นักศึกษาแล้ว ให้เจ้าของโครงการแจ้งผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ : กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้   
ผู้ท่ีมีรายช่ือตามค าส่ังรับทราบ หรือหากต้องการสืบค้นสามารถสืบค้นค าส่ังได้จากเว็บไซต์
กองพัฒนานักศึกษา  

 ควรมีการวางแผน จัดท าปฏิทิน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการบันทึกวีดีโอส าหรับ
ถ่ายทอด  

ที่ประชุม   รับทราบรับทราบและมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการวางแผนในการบันทึกวีดีโอ    
การท าพื้นหลัง (Background) ทุกโครงการทีมี่การจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 

3.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร 
นางสาวดรุณี  จารุมณี ผู้รับผิดชอบโครงการช้ีแจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการจัด

โครงการ ดังนี้ 

 รายละเอียดโครงการ 
- ก าหนดการจัดโครงการในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์ 

Zoom Cloud Meeting วิทยากรจะเริ่มบรรยายในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะเป็น       
ฝึกปฏิบัติท่าสัญญาณจราจร 

- กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 5 จ านวน 56 คน 

 ความก้าวหน้าของโครงการ 
- อยู่ระหว่างการแก้ไขค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ด าเนินการติดต่อวิทยากรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วโดยวิทยากร (ต ารวจจราจร ซึ่งวิทยากรจะ

ด าเนินการบรรยายจากสถานีต ารวจเมืองสงขลาผ่าน Zoom 

ที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการร่างแผนการเตรียมการจัดโครงการ
ออนไลน์ 

3.1.3  โครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย 
นายณัฐวุฒิ ทองศร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 1 วันไหว้ครู ช้ีแจงรายละเอียดการเตรียมความ

พร้อมการจัดโครงการดังนี้ 
กิจกรรมท่ี  1 กิจกรรมไหว้ครู  
   รายละเอียดโครงการ 

- ก าหนดการจัดโครงการในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก จึงเปล่ียนจากการใช้แอพพลิเคช่ัน  Zoom Cloud Meeting เป็น
ถ่ายทอดสดผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ Facebook  

-   รูปแบบการจัดกิจกรรม เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรม  
 ณ อาคาร อเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย และให้ตัวแทนนักศึกษาคณะละ 4 คน  
เข้าร่วมในพิธี 

/ความก้าวหน้า... 
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 ความก้าวหน้าของโครงการ 
- อยู่ระหว่างการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  

นางสาวดรุณี  จารุมณี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 2 คนดีราชมงคลศรีวิชัย ช้ีแจงรายละเอียด   
การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 2 คนดีราชมงคลศรีวิชัย  
   รายละเอียดโครงการ 
- ก าหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
- รูปแบบการจัดกิจกรรมการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา   
   ความก้าวหน้าของโครงการ 
- ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัยด าเนินการจัดส่งรายช่ือนักศึกษา      

ท่ีจะต้องได้รับโล่และเกียรติบัตรกับมายังกองพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบโล่และเกียรติบัตรให้เรียบร้อยก่อนน าส่งไปยังทุกเขตพื้นที่ เพื่อป้องกัน    

การผิดพลาด  
2. ด าเนินการออกหนังสือเชิญผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

4.1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองพัฒนานักศึกษา 

4.1.1 นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและ
แผน แจ้งต่อท่ีประชุมทราบ เรื่อง การรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจประเมินตนเองของหน่วยงาน   
สายสนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)   

ท่ีประชุม   รับทราบ 
4.1.2 นายนิทัศน์  ข าตรี รับผิดชอบงานปรับปรุงระเบียบ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบ เรื่อง (ร่าง)

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไขร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ท่ีจะใช้ในปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว 
และได้ด าเนินงานสอบถามไปยังนิติการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ จะด าเนินการส่งให้กับกรรมการภายใน     
กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบก่อนท่ีจะก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

ที่ประชุม รับทราบและมอบนายนิทัศน์  ข าตรี ด าเนินการส่ง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กับ        
ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจตรวจสอบก่อนการประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดไป  

 

 

/4.1.3 นายราเชนทร์... 
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4.1.3 นายราเชนทร์  อาการส รับผิดชอบงานทุนการศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ รายงานต่อท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) เรื่องทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาฯ ได้ด าเนินการรายงานสถานภาพนักศึกษา     
(เล่ือนช้ันปี) เรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 ทุน และค้างส่งเอกสารจ านวน 1 ทุน เนื่องจากนักศึกษาอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดส่งเอกสาร 

2) ทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 3 ทุน ประกอบด้วย 
- ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ได้รับเงินจากบริษัทและได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิก

เงินไปยังกองคลัง ซึ่งจะต้องรายงานการเบิกจ่ายทุนให้กับเจ้าของทุนทราบภายใน   
เดือนมิถุนายน 2564 

- ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ จ านวน 
23 คน และงานแนะแนวฯ ได้ด าเนินการส่งเอกสารให้กับสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 

- ทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในระหว่าง          การ
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ซึ่งก าหนดรับสมัครถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

3) โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา 
- กิจกรรม 3U Job Fair Online 2021 ผ่านเว็บไซต์ร่วมกับบริษัท jobbkk.com และ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

- การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะตามอัตลักษณ์ศรีวิชัยซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ 2 กิจกรรมประกอบดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 3 ก าหนดจัดประมาณวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 
กิจกรรมท่ี 4 ก าหนดจัดประมาณวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบและมอบนายราเชนทร์  อาการส ประสานไปยังงานการเงิน กองคลัง เร่ือง      
การเบิกจ่ายทุนที่ยังคงค้าง  

4.1.4 นายซัมพูเด็ง  มีนา รับผิดชอบงานพยาบาล แจ้งต่อท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1) รายงานจ านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีบุคลากรและนักศึกษาท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่วันท่ี 
1 เมษายน 2564 จ านวน 11 ราย รักษาหายแล้วจ านวน 9 ราย คงเหลือจ านวน 2 ราย ท่ียังต้องรักษาตัวอยู่ 
พื้นท่ีสงขลา 1 รายและพื้นท่ีตรัง 1 ราย 

2) ส าหรับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม(อว.) หรือสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อยู่ในระหว่างการประสานงาน เนื่องจากจังหวัดสงขลา ได้รับ
การจัดสรรวัคซีนน้อย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

/นางสาวณัฐกาญจน์...  
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4.1.5  นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร รับผิดชอบงานประกันอุบัติเหตุ แจ้งต่อท่ีประชุม
ทราบ ดังนี้ 

1) รายงานผลการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวนท้ังส้ิน 52 ราย จ านวนเงินท้ังส้ิน 377,661.75 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจ านวน     
48 ราย 

2) การเปิดซองเสนอค่าเบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุ ประจ าปีการศึกษา 2564               ได้
ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเอกสารไปให้ท่ี ส านักงานวิทยาเขตตรัง
ด าเนินการลงลายมือช่ือการเปิดซองบนเอกสารเปิดซองประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 และคงเหลือส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม   รับทราบ 

4.1 โครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ไตรมาสที่ 4 

โครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส
ท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) มีดังนี้ 

งบเงินรายได้ (กองพัฒนานักศึกษา) 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ไดร้ับจัดสรร  
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการ
นักศึกษา 9 มทร.  

70,000 ก.ค.2564 นางพรกนก   อินทศิริ 

2. โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด  
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกวดโฟล์คซอง 

30,000 ส.ค.2564 นายนิทัศน์  ข าตรี 

งบเงินรายได้ (ส่วนกลางสงขลา) 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ไดร้ับจัดสรร  
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. โครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย  
กิจกรรมย่อยที่ 1 ไหว้ครู 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การมอบโล่และเกียรติบัตร 

 
14,975 
32,130 

 
ก.ค.2564 

 
นายณัฐวุฒิ   ทองศร 
นางสาวดรุณี  จารุมณี 

2. โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่ง มทร.ศรีวิชัย 35,000 ก.ค.2564 นายนิทัศน์  ข าตรี 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร  3,000 ก.ค.2564 นางสาวดรุณี  จารุมณี 
4. โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

กิจกรรมย่อยที่ 1 หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา 
กิจกรรมย่อยที่ 2 เมาลิดสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย 

 
166,000 
72,000 

 
ก.ค.2564 

 
นางขนิษฐา  พุธจันทร์ 
นายซัมพูเด็ง  มีนา 

5. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาทักษะการเรียนการและใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

40,000 ก.ค.2564 นายราเชนทร์   อาการส 

 

/6. โครงการเสริมสร้างทักษะ... 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ไดร้ับจัดสรร  
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

6. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ 

40,000 ส.ค.2564 นายราเชนทร์   อาการส 

7. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัยนักศึกษา  

6,000 ส.ค.2564 นางสาวดรุณี  จารุมณี  

8. โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรี
วิชัย 

240,000 ก.ย.2564 นางสาวณัฐกาญจน์  จันทร์ศรีบตุร 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหป้ระชุมท่ีพิจารณา 

5.1  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา ดังนี้ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 

1/2563

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2563
คะแนนเฉล่ีย

    1.1 การให้ค าแนะน า ดูแลเอาใจใส่ ด้านการบริการนกัศึกษาในมหาวิทยาลัย 4.91 4.87 4.89 มากที่สุด

    1.2 การให้ค าแนะน าด้านการเงิน ทุนการศึกษาหรือกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 4.65 4.62 4.64 มากที่สุด

    1.3 การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ การวัดและประเมินผล 4.66 4.64 4.65 มากที่สุด

    1.4 การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัย 4.89 4.87 4.88 มากที่สุด

    1.4 การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 4.89 4.87 4.88 มากที่สุด

         1.4.1 เจ้าหนา้ที่ของกองพัฒนานกัศึกษา 4.90 4.87 4.89 มากที่สุด

         1.4.2 เจ้าหนา้ที่บริการเก่ียวกับการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา/ทุนการศึกษา 4.89 4.87 4.88 มากที่สุด

         1.4.3 เจ้าหนา้ที่ห้องพยาบาล 4.89 4.87 4.88 มากที่สุด

    2.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นกัศึกษา 4.89 4.87 4.88 มากที่สุด
    2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา 

หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น
4.89 4.85 4.87

มากที่สุด

    2.3 มีทุนการศึกษา/กองทุนสนบัสนนุการศึกษา 4.90 4.86 4.88 มากที่สุด

    3.1 การให้บริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชนแ์ก่ผู้เรียน 4.89 4.88 4.89 มากที่สุด

    3.2 การให้การสนบัสนนุกิจกรรมของนกัศึกษา 4.90 4.88 4.89 มากที่สุด

    3.3 ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อในระดับสูงได้ 4.67 4.66 4.67 มากที่สุด

ค่าเฉล่ียการให้บริการในภาพรวม 4.84 4.82 4.83 มากท่ีสุด

หมายเหตุ  1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการนกัศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

               2. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการนกัศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

               3. แหล่งที่มาของข้อมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการข้อมูล ส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                   https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019/assessmentRep.php

ระดับ 

ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ

ประเด็นการประเมิน

1. การบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

3. การจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
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โดยมีข้อเสนอแนะการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน

สถาบนั 
ข้อเสนอแนะ : อยากให้ผู้ให้บริการมี Service Mind เพิ่มขึน้ 

2. ด้านการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา 
ข้อเสนอแนะ : การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ชัดเจน 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
นักศึกษาเกิดความล่าช้าในการเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ : มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อชุมชน จิตอาสา เน้นการลงพื้นท่ีหรือ
ท างานจริง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา การให้บริการท่ีดี

ด้วย Service Mind ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2564 ให้ผู้บริหารระดับต้นและบุคลากรสายสนับสนุน
ผ่านการอบรมการให้บริการท่ีดีและได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวคิดการบริการด้วยใจมาปรับใช้ในการ
ให้บริการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการผู้บริหารระดับต้นกับการบริการด้วยใจ (Service Mind)
และโครงการบุคลากรสายสนับสนุนกับการบริการด้วยใจ (Service Mind) จึงขอให้บุคลากรทุกคนท่ีมีหน้าท่ี
ให้บริการนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเข้าร่วมโครงการ 

2. เพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร และมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน
ท่ีให้บริการนักศึกษา มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมถึ งการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น Line 
Business ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้นายราเชนทร์  อาการส เป็นผู้ด าเนินการ 

3. เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา หรือลงพื้นท่ีการท างานจริง              จึง
มอบหมายใหน้ายราเชนทร์ อาการส ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ศรี
วิชัย ในปีการศึกษา 2564 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเน้นให้ความรู้แก่
นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการท างาน ท างานจริงหรือประสบการณ์  การในการท างานท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงและด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

/5.2 ผลการประเมิน... 
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5.2 ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2463 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา : 
(1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(2) โครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(3) นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล 

ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผล : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการเป็นตามไปแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีวางไว้   

ร้อยละ 100 

2. โครงกามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผล : โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของกองพัฒนานกัศึกษา จ านวน 12 

โครงการ ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว้ 7 โครงการ* 

บรรลุตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการและเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ ร้อยละ 100 

3. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล 

ผล : มีนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 
1. นายภาคภูมิ  ศรีจันทร์เพ็ชร นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. นายกอบเดช  ชูสง  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีรักษ์  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
4. นางสาวนฤมล  ศรีสืบ  นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังในส่วนของงบประมาณท่ีด าเนินการโดยกองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานวิทยาเขตและองค์การนักศึกษา ท่ีไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 ได้ด าเนินการวางแผนปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านส่ือออนไลน์ 

 
 

/2. นอกจาก... 
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2. นอกจากตัวช้ีวัดกลางในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมี
การก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากข้ึน 

ประชุม   เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลนักศึกษารางวัลพระราชทานผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินการปรับปรุงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564   

ให้น าเรื่องบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายกิจการ
นักศึกษา และตามระเบียบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2563 ข้อ 13 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานผลการด าเนินงานและสถานะการเงินให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน       
90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ ดังนั้น จะต้องด าเนินการน าเสนอวาระเข้าท่ีประชุมผู้บริหารทราบภายใน
เดือนพฤศจิกายน 

 6.2 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การไปยังสถานท่ี
แออัด หรือ การเข้า - ออกของบุคลากรและนักศึกษา 

 6.3 การจัดท าวีดีทัศน์เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยด าเนินการ
ถ่ายท าให้แล้วเสร็จในวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่ในระหว่างการตัดต่อและจะน าเข้าท่ีประชุมตามแผนใน
วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

 6.4 การจัดหาวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการวางเป้าหมายชีวิตเพื่อเป็นวิทยากรในโครงการ
เสริมสร้างทักษะตามอัตลักษณ์ศรีวิชัยกิจกรรมย่อยท่ี 3 จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนช่วยประสานหรือ
แนะน าวิทยากรซึ่งอาจจะเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 

 
 

 (นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์) 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

(นางดาวดล   จันทรประทิน) 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจิราพร  บริสุทธิ์) 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


