
   ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 

รายงานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  

วันศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผศ.สันติพงศ์    ต้ังธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒.  ผศ.สุพจน์    นาคฤทธ์ิ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการการ คนที่ ๑ 
๓.  ผศ.ชวกร    มุกสาน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการการ คนที่ ๒ 
๔.  ผศ.ประเสริฐ    คงแก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ    
๕.  นายปรีชา    ชัยกูล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๖.  นายปกรณ์    ชาติพันธ์ุ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๗.  นายอัฏฐชัย    ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๘.  นายพรชัย    แคล้วอ้อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๙.  นายสัมพันธ์    พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

        ๑๐.  ดร.สุพร    ฤทธิภักดี    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
        ๑๑.  สิบเอกนราวัตร    กาญจนพันธ์  เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ          
        ๑๒.  นางอัจฉรา   รัตนมา ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ         

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  ผศ.ดร.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ติดราชการ) 
๒.  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์    สากุล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เส้นทางขาด-นํ้าท่วม) 
๓.  นางขวัญชีวา   หยงสตาร์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เส้นทางขาด-นํ้าท่วม) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 - งานศพคุณพ่อ ผศ.ชัยวัฒน์  สากุล (สภาคณาจารย์ฯ เป็นเจ้าภาพวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
และวางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์ฯ) 
 - งานศพคุณพ่อ ผศ.สมคิด  ชัยเพชร (วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์ฯ) 
 - พระราชบัญญัติ มทร.ศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๒ และ ๒๓  



   ๒ 

 - การร้องเรียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ดังเอกสารแนบ) 
 - การร้องเรียนเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน (ดังเอกสารแนบ) 
 - การข้ึนเงินเดือน ๘% ของสายสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย โดยจะหารือไปยัง มทร. ๘ แห่ง เพ่ือขอ
ความเห็นว่าจะดําเนินการอย่างไร 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๑.๒  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบของ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ 
 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
 - การขอข้อมูลเพ่ือการแจ้งข่าวสารแบบ Direct และได้ติดตามการขอข้อมูลไปยังคณะ
บริหารธุรกิจและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่คณะยังดําเนินการไม่เสร็จ 
 - การขอ web site ภายใต้ domain มทร.ศรีวิชัยและขอความอนุเคราะห์จัดทําเว็บไซต์สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ทางสํานักวิทยบริการฯ ยังไม่มีการตอบรับและดําเนินการ   
 ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
 - รายได้คงเหลือจากสภาคณาจารย์ฯ ชุดเดิมเป็นเงิน ๑๔๕ บาท รายละเอียดของการใช้เงิน  
ตามเอกสารแนบ   
 - การจัดต้ังสหกรณ์ มทร.ศรีวิชัย ได้มีการประชุมโดยมีสหกรณ์จังหวัดมาให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดต้ังสหกรณ์ ซึ่งเริ่มต้นจะต้องมีทุน พนักงานประจํา กําหนดข้อบังคับและระเบียบขึ้นมา จากการสํารวจ
บุคลากร มทร.ศรีวิชัยนอกจากจะเป็นสมาชิก ทสต.แล้ว ก็ยังเป็นสมาชิกของแหล่งเงินกู้อีกหลายแห่ง จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าให้ทําแบบสอบถามไปยังบุคลากร โดยมีข้อแม้ว่าบุคลากรต้องสมัครใจในการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ มทร.ศรีวิชัย 
 กรรมการแจ้งเพ่ือทราบ 
 - ผศ.สุพจน์   นาคฤทธ์ิ  ขอส่งมอบครุภัณฑ์สภาคณาจารย์ฯ มี ๒ รายการดังน้ี  

๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ย่ีห้อ TOSHIBA   ๑ เครื่อง 
๒.  กล้องถ่ายภาพน่ิง ย่ีห้อ Canon      ๑ เครื่อง 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์พัฒนาบุคลากร มทร.ศรีวิชัย 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์พัฒนาบุคลากร มทร.ศรีวิชัย 
โดยมีการแก้ไขข้อความดังนี้ 
 ๑.  ข้อความในวาระท่ี ๒ หน้า ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

แก้ไขจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จบ้านเจ้าพระยา 



   ๓ 

  เป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
   
 ๒.  ข้อความในวาระที่ ๔.๒ หน้า ๖ เรื่องการปรบัขึน้เงนิเดือนของพนกังานมหาวิทยาลัย 
  แก้ไขจาก    ๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครินทร ์ 

  เป็น  ๑๐. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๓.๑  รายงานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ความเป็นมา 
  ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ปคมทร.)   
เป็นความร่วมมือของสภาคณาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือดําเนินกิจกรรมเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการของ มทร. ๙ แห่ง โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา
กรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการดังกล่าว เกี่ยวกับบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการท่ีก่อให้เกิด
แนวความคิดในการทํางานเชิงสร้างสรรค์ ที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยมีมติเห็นชอบและขอความ
ร่วมมือทุก มทร. ส่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จํานวนแห่งละไม่เกิน ๕ คนเพ่ือให้
จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาของแต่ละ มทร. ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยให้มีการจัดประชุมสัมมนาทุกๆ ๓ เดือน 
และเน่ืองจากมีการเลือกประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ทําให้วันเวลาในการจัดประชุมสัมมนาเปลี่ยนไป ซึ่งตามกําหนดการ มทร.ตะวันออก จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม  
สัมมนาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ แต่มีเหตุขัดข้องจึงปรับเปลี่ยนให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยกําหนดว่าจะจัดที่อําเภอขนอม 
 และในที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ได้มีการเลือกประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) ใหม่ (เนื่องจาก 
รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน ไปรับตําแหน่งเป็นรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธ์ุ) ผลการเลือกต้ังได้ ผศ.ว่าที่ 
ร.ต.สมนึก  แก้ววิไล (มทร.พระนคร) เป็นประธานท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง     
(ปคมทร.) 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 



   ๔ 

 ๑.  ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องการเลื่อนการจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง จากเดิมมทร.ตะวันออกเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่   
สะดวกและติดภารกิจ จึงสลับกับ มทร.ศรีวิชัย โดยให้ มทร.ศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์แทน  
 ๒.  ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) มีการเสนอให้จัดประชุมใกล้
สนามบินเพ่ือสะดวกในการเดินทาง มีการเสนอสถานที่ดังน้ี เกาะสมุย จ.สรุาษฏร์ธานี หรือ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
 ๓.  ผศ.สุพจน์  นาคฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วยกับการจัดประชุมที่ เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายสูง  
 ๔.  ผศ.ชวกร  มุกสาน ไม่เห็นด้วยกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) เน่ืองจากสภาคณาจารย์ฯ มทร.ศรีวิชัย พ่ึงรับเป็นเจ้าเมื่อปีที่ผ่าน แต่ประธานแจ้งว่า
การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งน้ี เพราะที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.)  
ได้กําหนดในแผนไว้แล้ว คือเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และเน่ืองจากทาง มทร.ตะวันออกมีภารกิจไม่สามารถ
ดําเนินการจัดประชุมได้ จึงขอสลับกับ มทร.ศรีวิชัย ทําให้ มทร.ศรีวิชัยต้องเลื่อนมาจัดประชุมในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แทน  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบและเห็นด้วยกับการจัดประชุมสภาคณาจารยแ์ละ
ข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) สถานที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

๓.๒  รายงานการทําหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(Audit Committee)   

ความเป็นมา 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีความ
เข้มแข็งและสามารถกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลด้วยการจัดให้มี
เครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 คณะกรรมการดังกล่าวได้ดําเนินการประชุมมาแล้ว ๔ ครั้ง แต่ยังไม่ได้กําหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ ๘) ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการจึงขอกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ โดยความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทุกท่าน 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 



   ๕ 

 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 ๑.  ผศ.สุพจน์  นาคฤทธ์ิ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากพระราชบัญญัติ มทร.ศรีวิชัย กําหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดต้ังกรรมการชุดน้ีขึ้นมา และได้มีการประชุมมาแล้ว
เป็นจํานวน ๔ ครั้งรวมปัจจุบัน 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๓.๓  รายงานการทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 - การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (มีปัญหาเงินสมทบ ๒%) 
 - การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ จะเปิดเรียนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไปจะเก็บแบบเหมาจ่าย 
 - เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย 
 - เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะ วิทยาลัย 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

 

 

 

 

๓.๔  งบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้รับการจัดสรรมหาวิทยาลัย 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ดังน้ี  
 ๑.  งบบุคลากร 
  - ค่าจ้างช่ัวคราว  ๑๔๐,๑๖๐  บาท 
 ๒.  งบดําเนินการ 
  - ค่าใช้สอย  ๖๕๐,๐๐๐  บาท 
  - ค่าวัสดุ    ๘๐,๐๐๐  บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค   ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  งบรายจ่ายอ่ืน  ๖๙๐,๐๐๐  บาท (ดําเนินการ ๖ โครงการ) 
  รวม          ๑,๕๘๐,๔๖๐  บาท 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 



   ๖ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  พิจารณาการประชาสัมพันธ์กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้บุคลากรรับทราบ 

 เพ่ือประชาสัมพันธ์กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ โดยจัดทําเป็นไวนิลติดในทุกเขตพ้ืนที่  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ผศ.สุพจน์  นาคฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วยกับการจัดทําไวนิลและเสนอการประชาสัมพันธ์สภา
คณาจารย์ฯ ทางเว็บไซต์และจุลสารสภาคณาจารย์ฯ เน่ืองจากจะสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและเปลี่ยนจากการจัดทําไวนิล
เป็นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์และจุลสารสภาคณาจารย์ฯ 

๔.๒  พิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้บุคลากรได้รับทราบ 

 เพ่ือเป็นช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้บุคลากร
ได้รับทราบ โดยจัดทําเว็บของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือเป็นอีกช่องทางท่ีบุคลากร
สามารถเสนอแนะ หรือมีข้อร้องเรียน 
 ปัญหาในขณะน้ีคือ เรื่องพ้ืนที่และ Server ซึ่งเบ้ืองต้นได้ส่งเรื่องขอใช้ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว 
และมีปัญหาอีกข้อคือ ผู้ดําเนินการทําเว็บ 
 การออกวารสารของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามโครงการที่ของบประมาณไว้   

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ เสนอแนะและพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการขอ web site ภายใต้ 
domain มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และขอความอนุเคราะห์จัดทําเว็บไซต์สภาคณาจารย์ฯ  
 สภาคณาจารย์ฯ ได้จัดทําหนังสือไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบมอบเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ติดตามเรื่อง
ดังกล่าว 

๔.๓  พิจารณาการสมทบทุนเข้ากองกลางของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือใช้จ่ายในงานต่างๆ ที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้และการหารายได้ 

ความเป็นมา 



   ๗ 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง มีเฉพาะงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จํานวนไม่น้อยกว่า ๐.๕% ของเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 จึงเห็นสมควรหาข้อสรุปในการหารายได้เพ่ือใช้ในกิจการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เช่น 
ค่าพวงหรีด และอ่ืนๆ   

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ เสนอแนะและพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ผศ.ชวกร  มุกสาน เสนอแนะให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  - ขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จํานวนไม่น้อยกว่า ๐.๕% 
แต่ไม่เกิน ๑% เน่ืองจากกิจกรรมในการดําเนินงานมากข้ึน   
  - เสนอการใหจ้ัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองกลางสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  - เสนอให้มีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ บริจาคเงินสมทบเข้ากองกลางสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
 ๒.  ผศ.สุพจน์  นาคฤทธ์ิ เสนอแนะให้จัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้เข้ากองกลางสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการท่ี มทร.ศรีวิชัย  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ไปหาข้อมูลการจัด
กิจกรรมจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกนําเข้าที่ประชุมในคร้ังต่อไป  

๔.๔  พิจารณาเรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

ความเป็นมา 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กําหนดอัตราค่าเช่าที่พักของผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา กรณีห้องพักคนเดียว ๑,๕๐๐ 
บาท/วัน/คน และกรณีห้องพักคู่ ๘๕๐ บาท/วัน/คน(เหมาจ่าย ๘๐๐ บาท/วัน/คน) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ ๙ กรณีห้องพักคนเดียว ๒,๒๐๐ บาท/วัน/คน และกรณีห้องพักคู่ ๑,๒๐๐ บาท/วัน/คน (เหมาจ่าย 
๑,๒๐๐ บาท/วัน/คน) 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กําหนดอัตราค่าเช่าที่พักของผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา กรณีห้องพักคนเดียว 
๑,๒๐๐ บาท/วัน/คน และกรณีห้องพักคู่ ๗๕๐ บาท/วัน/คน (เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท/วัน/คน) สําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับ ๙ กรณีห้องพักคนเดียว ๑,๘๐๐ บาท/วัน/คน และกรณีห้องพักคู่ ๙๐๐ บาท/วัน/คน (เหมา
จ่าย ๕๐๐ บาท/วัน/คน) 
 จะเห็นว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการประหยัดใน    
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการรอนสิทธิของบุคลากรมาก และไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการประหยัด
งบประมาณเลย จึงเห็นควรพิจารณาอัตราเหมาจ่ายให้เหมาะสมกว่าเดิม 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ เสนอแนะและพิจารณา 



   ๘ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอแนะว่า การเบิกเงินค่าที่พักแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๕๐๐ 
บาท/วัน/คน น้ันน้อยเกินไป ทําให้บุคลากรเลือกที่จะพักโรงแรมมากกว่า จึงไม่สอดคล้องกับมาตรการ
ประหยัด ซึ่งเห็นควรปรับอัตราการเหมาจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังในอัตรา ๘๐๐ บาท/วัน/
คน    

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นชอบดังเสนอมอบประธานสภาคณาจารย์ฯ รวบรวม
ข้อมูลและนําเสนอที่ประชุมผู้บริหารต่อไป      

  ๔.๕  พิจารณาการดําเนินโครงการสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในบทบาทและหน้าที่ของ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 เดิมโครงการสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 ให้พิจารณาความเหมาะสมว่าควรจัดเดือน ธันวาคม หรือจะเลื่อนไป มกราคม รวมถึงสถานที่จัด
โครงการและควรจัดประชุมสามัญของสภาคณาจารย์และข้าราชการอีก ๑ วัน เหมาะสมหรือไม่   

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบและเห็นควรเลื่อนการจัดโครงการสัมมนา
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ไปเป็นเดือน มกราคม  

๔.๖  พิจารณาปฏิทินการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย 
 จากร่างปฏิทินการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย ได้กําหนดวัน 
เดือน และสถานที่ไว้ โดยกําหนดให้มีการประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนและการประชุมของที่ประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) ไว้ด้วย  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบและมอบประธานนําร่างปฏิทินไปปรับเปลี่ยน
แก้ไข และส่งให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ต่อไป 

๔.๗  พิจารณาการกําหนดสถานที่ประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งต่อไป 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นควรจัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใน
วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พื้นที่จังหวัดสตูล 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  การจัดหาชุดฟอร์มของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบ ดร.สัมพันธ์  พรหมหอม ติดต่อร้านสูทตัดชุดสูท 



   ๙ 

 

๕.๒  การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ข้อ ๖ กําหนดอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้ 

  ๓.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ๓.๑๐  ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ภาคการศึกษาละ ๓๐๐  บาท 
   (ยกเว้นการเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนและภาคการศึกษาที่มีโครงการสหกิจศึกษา) 
   ๓.๑๑  ค่าบํารุงห้องสมุด        ภาคการศึกษาละ  ๒๐๐  บาท     
   (ยกเว้นการเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนและภาคการศึกษาที่มีโครงการสหกิจศึกษา) 

ปัญหา 

 ปัญหาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบํารุงห้องสมุด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาสหกิจศึกษา จะได้รับการยกเว้นแต่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน กลับไม่ได้รับการยกเว้นซึ่ง
นักศึกษาทั้ง ๒ กลุ่มมีลักษณะการทํางานที่สถานประกอบการไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย 

วิธีแก้ปัญหา 

 แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานได้รับ
การยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบํารุงห้องสมุด เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาสหกิจศึกษา  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและเสนอแนะ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบประธานนําเรื่องเสนอสภามหาวิยาลัยให้แก้ระเบียบ     
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อไป 

 

 

 

 ๕.๓  การทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  



   ๑๐ 

 เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอนัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้
กรรมการทุกคนได้ทําโครงการเป็นตุ๊กตาเพ่ือนําเสนอ ในวันประชุมวิสามัญ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๕.๔  โครงสร้างการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

 เพ่ือให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ มทร. พ.ศ.
๒๕๔๘ จึงเห็นควรกําหนดตัวบุคคลรับผิดชอบตามสายงานเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นควรให้เลื่อนไปประชุมฯ เป็นวาระสืบเนื่องในคราว
ต่อไป 

๕.๕  เรื่องข้อร้องเรียนของ ดร.สุพร  ฤทธิภักดี   

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นควรให้นําเข้าพิจารณาที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เป็น
วาระสืบเนื่องในคราวต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

น.ส.ธนวรรณ  พรรณราย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
      ส.อ.นราวัตร  กาญจนพันธ์      ผศ.สันติพงศ์  ต้ังธรรมกุล     

เลขานุการ           ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ        
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       รับทราบ 
                                     

 

  


