
บันทกึขอความ
สวนราชการ สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๑๑๔๐
ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๐๔ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแจงความจํานงในการขอรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน
เรียน อาจารยผูสอนท่ีมีสิทธิเบิกเงินคาสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามคดีหมายเลขดําท่ี
อ.๓๗๒/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗๓๒/๒๕๕๙ (ศาลปกครองสงขลาไดอานคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยคําพิพากษาสรุปไดวา “การท่ีผู ถูกฟองคดีท้ังสอง
(อธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ไมดําเนินการเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูฟองคดีท้ัง
สี่ ถือวาเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และผูทําการสอนมีสิทธิไดรับเงินคาสอน
เกินภาระงานสอนโดยไมตองมีงานวิจัยก็ได” และจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวไดผูกพันกับ
มติสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ครั้ง ท่ีมหาวิทยาลัยตองถือปฏิบัติในการเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแก
ผูทําการสอนท่ีมีสิทธิเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (สภาคณาจารยและ
ขาราชการไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากผูชวยศาสตราจารยเรวัตร เจยาคม ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการคนแรกของมหาวิทยาลัย) ดังนี้

๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๒ เม่ือวันศุกรท่ี
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

- ในระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่องพิจารณาอนุมัติรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย ท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
และคาตอบแทนรายเดือน

มหาวิทยาลัยไดเสนอรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
กําหนดตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย ท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือน
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
- ในระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดสะสมของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (รศ.มนัส อนุศิริ เปนคณบดี)  คณะบริหารธุรกิจ (รศ.เยาวพา  ณ นคร เปนคณบดี) และคณะ
ศิลปศาสตร (นางถนอมศรี เจนวิถีสุข เปนคณบดี)

โดยมหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายงบประมาณ
เงินรายไดสะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนบาท)  คณะ
บริหารธุรกิจ จํานวน ๖๓๖,๔๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนหกพันสี่รอยบาท) และคณะศิลปศาสตร จํานวน
๑,๕๒๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาท) เพ่ือจายเปนคาสอนเกินภาระงานสอนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจาย
คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนโดยอนุโลม

มติสภามหาวิทยาลัย  เลื่อนการพิจารณา เนื่องจากประเด็นดังกลาวอยูใน
กระบวนการฟองศาล จึงควรรอคําพิพากษาของศาลเพื่อเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการตอไป



๒

๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๒ เม่ือวันศุกรท่ี
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

- ในระเบียบวาระท่ี ๖.๔ เรื่องพิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรใหสภามหาวิทยาลัยใน
ฐานะท่ีมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนําเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงอธิการบดีท่ีเบิกจากเงินผลประโยชน
(รายไดมหาวิทยาลัยฯ) ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ – วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ สงคืนเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอผิดพลาดตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหถูกตอง และพิจารณาทางวินัยสําหรับผูเก่ียวของตามควรแกกรณี

มติสภามหาวิทยาลัย
๑. เห็นชอบใหอธิการบดีนําเงินดังกลาวคืนมหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกระเบียบการเบิกจายเงินผลประโยชน

ของมหาวิทยาลัยใหถูกตอง และในระหวางการดําเนินการนี้ ใหมหาวิทยาลัยงดจายเงินดังกลาวจนกวา
ระเบียบจะมีผลบังคับใช

๓. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันศุกรท่ี
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

- ในระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่องพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
และคาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได

มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบริหารท่ีมีสิทธิไดรับจากเงินรายไดตามระเบียบและประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มติสภามหาวิทยาลัย เลื่อนการพิจารณาจนกวาจะดําเนินการเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาสอนเรียบรอย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอมกัน ท้ังนี้ยังมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
เชิญตัวแทนจากทุกพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงินดังกลาวประชุมรวมกัน

๔. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันศุกรท่ี
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

- ในระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
และคาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเลื่อนการพิจารณาการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายไดจนกวาจะดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจายคาสอนเรียบรอย
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอมกัน ท้ังนี้ยังมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเชิญตัวแทนจากทุกพ้ืนท่ีท่ี
เก่ียวของกับการเบิกจายเงินดังกลาวประชุมพรอมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึง
เห็นสมควรเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทนราย
เดือนใหแกผูบริหารท่ีมีสิทธิไดรับจากเงินรายไดตามระเบียบและประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

มติสภามหาวิทยาลัย อนุ มัติและรับรองมติ ท่ีประชุม โดยใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอนแทนรายเดือนจากเงินรายได ท้ังนี้ใหเบิกจาย
ยอนหลักตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหระงับการเบิกจายเงิน
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แตนายคณโฑ ปานทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นวาควรจะอนุมัติพรอม
กับการเบิกจายเงินคาสอน เพื่อใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติเบิกจายเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได

จากท่ีกลาวมาขางตน เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาดังท่ีกลาวไวขางตน สภา
มหาวิทยาลัยจึงตองดําเนินการใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูทําการสอนท่ีมีสิทธิเบิก
เงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน ดังนั้น
ขอใหอาจารยผูทําการสอนท่ีมีสิทธิเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท่ีไมเคย
ไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน (ไมมีงานวิจัย) ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ – ปจจุบัน และอาจารยผูสอนท่ี
ไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนบางแลวในบางภาคเรียน (มีงานวิจัย) หากประสงคจะขอรับเงินคาสอนเกิน
ภาระงานสอนขอใหลงชื่อแสดงความจํานงท่ีกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้

๑. เขตพ้ืนท่ีตรัง ลงชื่อท่ี อาจารยขวัญชีวา  หยงสตาร (ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ติดราชการ)
๒. เขตพ้ืนท่ีทุงใหญ

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ลงชื่อท่ี ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์

- คณะเกษตรศาสตร และ คณะสัตวแพทยศาสตร ลงชื่อท่ี ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชยปกรณ
๓. เขตพ้ืนท่ีไสใหญ

- คณะเกษตรศาสตร  ลงชื่อท่ี ผศ.ชวกร  มุกสาน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ลงชื่อท่ี ผศ.ประเสริฐ คงแกว
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ลงชื่อท่ี อาจารยสัมพันธ  พรหมหอม

๔. เขตพ้ืนท่ีขนอม  ลงชื่อท่ี ดร.สุพร  ฤทธิ์ภักดี
๕. เขตพ้ืนท่ีสงขลา

- วิทยาลัยรัตภูมิ  ลงชื่อท่ี อาจารยปรีชา ชัยกูล
- คณะศิลปศาสตร  ลงชื่อท่ี ผศ.อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ
- คณะบริหารธุรกิจ  ลงชื่อท่ี อาจารยอัจฉรา  รัตนมา
- คณะวิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ลงชื่อท่ีสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ

โดยสภาคณาจารยและขาราชการจะรวบรวมรายชื่อทุกเขตพ้ืนท่ีภายในวันศุกรท่ี ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ เพ่ือดําเนินการตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ ตั้งธรรมกุล)
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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รายช่ือ
ผูทําการสอนท่ีมีสิทธิเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ท่ีประสงคจะขอรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน
ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พ้ืนท่ี ................................... คณะ .............................................................

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงวิชาการ สาขา ลายมือชื่อ


