
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการให้บริการ 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชั 



 

คู่มือการให้บริการ : การเสนอเรื่องเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการเสนอเรื่องที่จะบรรจุเข้า

วาระการประชุมตามหนังสือแจ้งก าหนดการส่งวาระการประชุม ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้

หน่วยงานในสังกัดทราบ โดยหน่วยงานจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตเสนอวาระต่ออธิการบดี  ตาม

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมที่ก าหนด ส่งมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด คือต้องส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย 2 สัปดาห์ 

2. วาระการประชุมที่จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามสายการบังคับ

บัญชาในหน่วยงานของผู้เสนอ 

3. เรื่องที่น าเสนอต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน เช่น จะต้องผ่าน คณะ/ วิทยาลัย คณะอนุกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ ด้านต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง 

4. เรื่องท่ีน าเสนอต้องเป็นเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณา 

5. การเขียนสรุปเรื่อง ความเป็นมาของเรื่องจะต้องชัดเจน ระบุประเด็นที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยฯ 

ทราบ/พิจารณาให้ชัดเจน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

6. บันทึกข้อความขออนุญาตเสนอวาระต่ออธิการบดีเรื่องใดที่ได้รับการอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการน าเรื่องเพ่ือจัดระเบียบวาระการประชุม ส าหรับเรื่องใดที่ตรวจสอบแล้วจะต้องมี

การแก้ไข  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ จะส่งคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ตรวจสอบ แก้ไข อีกครั้ง และ

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดปิดรับ 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

 

 

 



 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
เลขที่ 1  ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์  074 -317155 
หมายเลขโทรสาร  074-317156 
อีเมล์ : Council.rmtusv@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://council.ac.th/ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                          
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 5  วันท าการ  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้มีหน้าที่ในการเสนอเรื่อง เสนอเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าบันทึกข้อความ
ขออนุญาตเสนอวาระต่ออธิการบดีตามแบบฟอร์มการ
เสนอวาระการประชุมที่ก าหนด พร้อมเอกสารแนบวาระ 
ผ่านมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

1 วันท าการ หน่วยงานในสังกัด 
มหาวิทยาลัยฯ  
ที่เป็นผู้เสนอเรื่อง 

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวม ตรวจสอบเรื่องท่ี
จะเสนอบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
หากมีการแก้ไข จะส่งคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้
ตรวจสอบ แก้ไข และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด
ปิดรับ เรื่องใดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเสนอต่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา/ให้ความเห็นชอบ 
 

1 วันท าการ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 

3 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอเรื่องที่จะบรรจุเข้า
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ 
 

1-2 วันท าการ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งไปยัง

หน่วยงานที่เสนอเรื่อง โดยเรื่องท่ีได้รับการอนุมัติ จะถูก
บรรจุในร่างระเบียบการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง 

1 วันท าการ  

   
5 

 
 

ในกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้เสนอเรื่อง
เร่งด่วนหรือเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ของหน่วยงานใด เป็นวาระเพ่ิมเติม ให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดท าเอกสารข้อมูลของเรื่องที่จะ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นวาระเพ่ิมเติม (หลังจาก
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งเอกสารการ
ประชุมฯ ไปแล้ว) จ านวน 45 ชุด ส่งให้ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 
1-2  วันท าการ 

หน่วยงานในสังกัด 
มหาวิทยาลัยฯ  
ที่เป็นผู้เสนอเรื่อง 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. บันทึกข้อความขอเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เสนอเรื่อง 
2. แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเพ่ือจัดระเบียบวาระการประชุม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. บันทึกข้อความขอเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่มีค่าธรรมเนียม 
2. แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเพ่ือจัดระเบียบวาระการประชุม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 



 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
เลขที่ 1  ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์  074 -317155 
หมายเลขโทรสาร  074-317156 
อีเมล์ : Council.rmtusv@gmail.com 

2. เว็บไซต์ : http://council.ac.th/ 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเพ่ือจัดระเบียบวาระการประชุม 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://council.ac.th/ 
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รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก   

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการให้บริการ : การขอส าเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย/รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. บุคลากรหรือหน่วยงานที่ยื่นต าร้องขอส าเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย/รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ จะต้องระบุแจ้งความประสงค์ว่าขอส าเนาไปใช้ในการใด เพ่ือป้องกันมิให้น าไปใช้ในทางที่

ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
เลขที่ 1  ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์  074 -317155 
หมายเลขโทรสาร  074-317156 
อีเมล์ : Council.rmtusv@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://council.ac.th/ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                          
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  3  วันท าการ  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ยื่นค าขอ ยื่นแบบค าร้องขอส าเนามติการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย / รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ผ่านมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

1 วันท าการ ผู้ยื่นขอ ซึ่งเป็น
บุคลากรหรือหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 
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2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบแบบค าร้อง โดย
พิจารณาเหตุผลในการขอส าเนาว่าน าไปใช้ในการใด 
เมื่อตรวจสอบแล้ว หากพิจารณาแล้วไม่สามารถให้
ส าเนาแบบค าร้องได้ จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้อง
ขอ หากเหตุผลในการร้องขอมีความเหมาะสม 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะลงนามใน
แบบค าร้อง และจะเสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนาม 

1 วันท าการ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 

3 
 
 

เมื่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามเป็นที่เรียบร้อย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะจัดส่งส าเนามติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย / รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ที่มีการรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้ยื่นขอ 

 
1  วันท าการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. แบบค าร้องขอส าเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย/รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. แบบค าร้องขอส าเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย/รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
เลขที่ 1  ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์  074 -317155 
หมายเลขโทรสาร  074-317156 
อีเมล์ : Council.rmtusv@gmail.com 

2. เว็บไซต์ : http://council.ac.th/ 

mailto:Council.rmtusv@gmail.com


 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบค าร้องขอส าเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย/รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://council.ac.th/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค ำรอ้งขอส ำเนำมตกิำรประชมุสภำมหำวิทยำลยั / รำยงำนกำรประชมุสภำมหำวทิยำลยั 

     เขียนที่  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

          วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ........... 

เรื่อง ...................................................................... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ..............................................................................................................  

ต ำแหน่ง ........................................................ หน่วยงำน ................................................... โทร. ................................... 

มีควำมประสงค์ขอ ........................................................... ในครำวประชุมครั้งที่ ....../.......... วันที่ ................................ 

เหตุผล / ใช้ส ำหรับ ............................................................................................................................. ............................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่น ำข้อมูลดังกล่ำวไปเผยแพร่ในทำงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 

 

ลงชื่อ....................................................................     

   (.........................................................................) 

ต ำแหน่ง ................................................................  
                                                        ผูย้ืน่ค ำขอ 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
.....................................................................................  
.....................................................................................  

       

                   ………………………..…………….………. 
                             (นำงดรุณี  ลีนิน) 
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
                   ผู้ชว่ยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 
ควำมเห็นของเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
......................................................................... ........... 
.................................................................................... 
                

        ………………………..…………….………. 
                  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
                             รองอธิกำรบดี 
                     เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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ภาคผนวก   

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการให้บริการ : การขอประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. บุคลากรหรือหน่วยงานที่ยื่นต าร้องขอประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ /กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ว่าขอประวัติกรรมหารสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ไปใช้ในการใด เพ่ือป้องกันมิให้น าไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
เลขที่ 1  ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์  074 -317155 
หมายเลขโทรสาร  074-317156 
อีเมล์ : Council.rmtusv@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://council.ac.th/ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                          
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  3 วันท าการ  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ยื่นค าขอ ยื่นแบบค าร้องขอประวัติกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ /กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผ่านมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

1 วันท าการ ผู้ยื่นขอ ซึ่งเป็น
บุคลากรหรือหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 

mailto:Council.rmtusv@gmail.com


2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบแบบค าร้อง โดย
พิจารณาเหตุผลในการขอรับแบบประวัติ ว่าน าไปใช้ใน
การใด เมื่อตรวจสอบแล้ว หากพิจารณาแล้วไม่สามารถ
ให้แบบประวัติได้ จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องขอ 
หากเหตุผลในการร้องขอมีความเหมาะสม ผู้อ านวยการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะลงนามในแบบค าร้อง 
และจะเสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ลงนาม  

1 วันท าการ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 

3 
 
 

เมื่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามเป็นที่เรียบร้อย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะจัดส่งประวัติกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ยื่นขอ 

 
1  วันท าการ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. แบบค าร้องขอประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. แบบค าร้องขอประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                       
เลขที่ 1  ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์  074 -317155 
หมายเลขโทรสาร  074-317156 
อีเมล์ : Council.rmtusv@gmail.com 

2. เว็บไซต์ : http://council.ac.th/ 

mailto:Council.rmtusv@gmail.com


 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบค าร้องขอประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://council.ac.th/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค ำรอ้งขอประวตักิรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคณุวฒุ ิ/ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

     เขียนที่  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

          วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ........... 

เรื่อง ขอรับแบบประวัติ ...................................................................... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ......................................................................................................... .....  

ต ำแหน่ง ........................................................ หน่วยงำน ................................................... โทร. .................................. 

มีควำมประสงค์ขอรับแบบประวัติของ ............................................................... เพ่ือ .................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................ 

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่น ำประวัติของบุคคลดังกล่ำวไปเผยแพร่ในทำงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 

 

ลงชื่อ....................................................................     

   (.........................................................................) 

ต ำแหน่ง ................................................................  

                                                        ผูย้ืน่ค ำขอ 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

.....................................................................................  

.....................................................................................  

       

                   ………………………..…………….………. 

                             (นำงดรุณี  ลีนิน) 

                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

                   ผู้ชว่ยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

 

ควำมเห็นของเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

                

        ………………………..…………….………. 

                  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 

                            รองอธิกำรบดี 

                     เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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ภาคผนวก   

 ไม่มี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




