
   ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  

วันศุกร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุเล็ก ชั้น ๒ อาคารสาํนักงานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
******************************** 

ผู้มาประชุม 
๑.  ผศ.สันติพงศ์    ต้ังธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒.  ผศ.ชวกร    มุกสาน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการการ คนที่ ๒ 
๓.  นางขวัญชีวา หยงสตาร์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๔.  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์    สากุล 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.  ผศ.ดร.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
         ๑๒.  สิบเอกนราวัตร    กาญจนพันธ์  กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ         
         ๑๓.  นางอัจฉรา   รัตนมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
  
 ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผศ.สุพจน์    นาคฤทธ์ิ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการการ คนที่ ๑ (ติดราชการ) 
๒.  ผศ.ประเสริฐ    คงแก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ติดภาระกิจส่วนตัว) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอธิการบดีอาศัยอํานาจในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ผศ.สันติพงศ์ ต้ังธรรมกุล ได้มีการ
ร้องเรียนให้ สกอ.ยกเลิกประกาศและดําเนินการสอบวินัยอธิการบดี กรณีเบียดบังวงเงินเลื่อนเงินเดือน



   ๒ 

ข้าราชการร้อยละ ๐.๑ น้ัน จากการติดต่อสอบถามไปยัง สกอ. ทราบว่า สกอ. มีอํานาจสอบวินัยแต่ไม่มีอํานาจ
สั่งให้อธิการบดียกเลิกประกาศ หากจะให้อธิการบดียกเลิกประกาศต้องฟ้องร้องไปยังศาลปกครอง 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  
 
 

๑.๒  เรื่องที่ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง 
 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๒.๑  ความคืบหน้าเรื่อง การจัดทําเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ ทางสํานักวิทยบริการฯ 
ได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยขอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการรวบรวมข้อมูลส่งให้สํานักวิทยบริการฯ 
และสํานักวิทยบริการฯ จะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบและมอบเลขานุการประสานและดําเนินงาน   

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารสํานักงานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย โดยมีการแก้ไขข้อความดังนี้ 

 
 
 ๑.  แก้ไขคํานําหน้าชื่อผู้มาประชุม หน้า ๑ ข้อ ๙ 

แก้ไขจาก ดร.สัมพนัธ์  พรหมหอม 

  เป็น  นายสัมพันธ์  พรหมหอม   
 ๒.  แก้ไขคํานําหน้าชื่อผู้ไม่มาประชุม หน้า ๑ ข้อ ๒ และในวาระท่ี ๑.๑ 

แก้ไขจาก ผศ.ชัยวัฒน์  สากุล 

  เป็น  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล  
 ๓.  ข้อความในวาระที่ ๕.๔ หน้า ๙ แก้ไขคํา 
  แก้ไขจาก    บุคล  

  เป็น  บุคคล  
 ๔.  ข้อความในวาระที่ ๕.๕ หน้า ๙ แก้ไขคํานาํหน้าชื่อ 
  แก้ไขจาก    อ.สุพร  ฤทธภัิกดี  

  เป็น  ดร.สุพร  ฤทธิภักดี  



   ๓ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  รายงานการจัดหาชุดฟอร์มของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมอบหมายให้ นายสัมพันธ์  พรหมหอม 
ประสานงานหาร้านที่สามารถตัดได้ราคาถูกและคุณภาพดี 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 นายสมัพันธ์  พรหมหอม  ได้นําตัวอย่างเสื้อสูทมาให้ดูและแจ้งว่าได้ติดต่อทางร้านแล้วแต่มีการ
ปรับราคาค่าตัดเสื้อเพ่ิมขึ้น กรรมการสภาคณาจารย์ฯ จึงมีมติให้สอบถามร้านอ่ืนๆ ทีร่าคาถูกกว่าและมีผู้
ต้องการตัดเสื้อสูทจํานวน ๑๐ ตัว 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบมอบเลขานุการประสานงานร้าน SAK SUIT 

๓.๒  รายงานโครงสร้างการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 เพ่ือให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.๒๕๔๘ จึงเห็นสมควรกําหนดตัวบุคคลรับผิดชอบตามสายงาน
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

๑. งานวิชาการ 
๑.๑  นายสัมพันธ์ พรหมหอม 
๑.๒  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล 
๑.๓  นายปรีชา  ชัยกูล 

 ๒.  งานพิทักษ์ผลประโยชน์ 
  ๒.๑  ผศ.สันติพงศ์ ต้ังธรรมกุล 
  ๒.๒  สิบเอกนราวัตร กาญจนพันธ์ 
   
  ๒.๓  ดร.สุพร  ฤทธิภักดี 
  ๒.๔  นายปกรณ์  ชาติพันธ์ุ 
 ๓.  งานวางแผนและพัฒนา 
  ๓.๑  ผศ.สุพจน์  นาคฤทธ์ิ 
  ๓.๒  ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ 
  ๓.๓  นายอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ 
 ๔.  งานประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๑  ผศ.ชวกร  มุกสาน 



   ๔ 

  ๔.๒  นางขวัญชีวา หยงสตาร์ 
  ๔.๓  นายพรชัย  แคล้วอ้อม 
 ๕.  งานการเงิน 
  ๕.๑  นางอัจฉรา  รัตนมา 
  ๕.๒  นายอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ 
  ๕.๓  นายปกรณ์  ชาติพันธ์ุ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๓.๓  รายงานปฏิทินการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย 
 จากร่างปฏิทินการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย และสถานที่ไว้โดย
กําหนดให้มีการประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนและการประชุมของที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มทร. ๙ แห่ง (ปคมทร.) ไว้ด้วย ส่วนการสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์ฯ ให้กําหนดวัน-เดือน-ปี ใน
ความประชุมครั้งต่อไป 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบเห็นชอบดังเสนอ 

๓.๔  รายงานการสมทบทุนเข้ากองกลางของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ และการหารายได้ (เลขานุการรายงาน) 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้รวบรวมเงินค่าเบ้ียประชุมในส่วนของประธาน 
๑,๕๐๐ บาท และกรรมการ คนละ ๒๐๐ บาท จากการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ทุกครั้ง เพ่ือสมทบทุนเข้า
กองกลางสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในส่วนการหารายได้น้ันเห็นว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่มีความ
ถนัดในการหารายได้และมีความเสี่ยงสูง 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นชอบดังเสนอ 

๓.๕  รายงานการติดตามการดําเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องมาตรการประหยัดในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ กรณีเรื่องอัตราค่าเหมาจ่ายที่พัก 
 ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้แจ้งต่อบุคลากรทั้งหมดเท่าที่จะทําได้ โดยขออนุญาตใช้ e-mail ของ 
rmutsvman เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กําหนดให้ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายใน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือจะดําเนินการแจ้งตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการต่ออธิการบดีต่อไป 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นด้วยดังเสนอและมอบประธานรวบรวมข้อเสนอแนะ 
เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ กรณีเรื่องอัตราค่าเหมาจ่ายที่พัก 
นําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 



   ๕ 

๓.๖  เรื่องข้อร้องเรียนของ ดร.สุพร  ฤทธิภักดี 

 เพ่ือให้สามารถพิจารณาข้อร้องเรียนได้อย่างถี่ถ้วน จึงขอนําข้อร้องเรียนของ ดร.สุพร  ฤทธิภักดี 
เข้าวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นชอบดังเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัย
รัตภูมิ 

 ๔.๑.๑  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแก้ปัญหานักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตปี 
๒๕๕๑ โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรปี ๒๕๕๕ (สัตวแพทยสภารับรองหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่รับรองสถาบัน) ซึ่งมี
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิม ๕ วิชา 

 ๔.๑.๒  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการลดจํานวนนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ จากปีละ ๔๘ คน 
เหลือปีละ ๓๒ คน 

 ๔.๑.๓  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติยุบงานวินัยและนิติการ (กองบริหารงานบุคคล) และงานสภาและ
งานประชุม (กองกลาง) เน่ืองจากได้จัดต้ังสํานักงานนิติการและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย (เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 ๔.๑.๔  สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

 ๔.๑.๕  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งต้ังกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (หมดวาระ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) และที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยนายก
สภามหาวิทยาลัย ได้ให้นโยบายว่าในการสรรหาคณบดีครั้งต่อไปให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่คณบดีจะ
หมดวาระและไม่เห็นด้วยที่จะต้องแต่งต้ังคณบดีคนเดิมเป็นผู้รักษาราชการแทน และไม่เห็นด้วยในการแต่งต้ังผู้
ที่จะลงสมัครคณบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ๔.๑.๖  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังบุคคล เพ่ือดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของคะแนน เห็นสมควร ๒๔ บัตรเสีย ๑  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ   
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



   ๖ 

๕.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางและค่าที่พัก ในการเข้าร่วมประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการจากงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 จากปัญหาที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในเขตพื้นที่ต่างๆ ต้องเดินทางเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมในแต่ละเดือน ติดปัญหาเรื่องพาหนะของทางราชการไม่ว่างต้องใช้พาหนะส่วนตัว กรรมการบางราย
ระยะทางไกลต้องนอนพักค้างแรม และเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของกรรมการแต่ละพ้ืนที่ไม่ต้องเจียด
งบประมาณมาให้ จึงมีแนวคิดให้กรรมการทุกคนขออนุญาตไปราชการโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 หากแต่ละพ้ืนที่ได้ขอใช้พาหนะของทางราชการแล้วจะไม่อนุญาตให้เบิกค่าพาหนะส่วนตัว     
ส่วนการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว กําหนดไว้ดังน้ี 
  พ้ืนที่สงขลาใช้พาหนะ ๒  คัน 
  พ้ืนที่รัตภูมิใช้พาหนะ ๑  คัน 
  พ้ืนที่ตรังใช้พาหนะ ๑  คัน 
  พ้ืนที่ไสใหญ่พาหนะ ๑  คัน 
  พ้ืนที่ทุ่งใหญ่พาหนะ ๑  คัน 
  พ้ืนที่ขนอมใช้พาหนะ ๑  คัน 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะเกิด
ปัญหายุ่งยาก และเสนอให้เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดเหมือนเดิม 

๕.๒  พิจารณารายงานผลการร่วมประชุม/เสวนา ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเขตพ้ืนที่ไสใหญ่ 

 ตามรายงานดังกล่าวได้แจ้งให้อธิการบดีทราบว่า จะมีประเด็นที่เข้าลักษณะแจ้งให้ทราบอยู่หน่ึง
เรื่องคือ การรวบรวมรายช่ือ ๕๐,๐๐๐ รายช่ือเพ่ือเสนอ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยไสใหญ่ ซึ่งเป็นการดําเนินการของ
สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่ ส่วนประเด็นอ่ืนๆ จะเป็นลักษณะการสะท้อนปัญหาความต้องการในสิทธิพ้ืนฐานและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพ้ืนที่ไส
ใหญ่ซึ่งประเด็นต่างๆ ตามรายงานน้ัน ล้วนอยู่ในอํานาจการบริหารจัดการของอธิการบดีทั้งสิ้น 

 สภาคณาจารย์ฯ จึงได้มีบันทึกข้อความถึงอธิการบดีพร้อมส่งรายงานการประชุม/เสวนา ดังกล่าว
ให้อธิการบดีพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะ   

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบประธานนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ๕.๓  พิจารณาดําเนินการจัดทําโครงการต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ สําหรับการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้กรรมการทุกท่านได้ระดมความคิดเสนอแนะจัดทําเป็นรูปเล่มให้เสร็จสมบูรณ์ 
โดยจํานวนโครงการไม่ควรมากเกินไป 



   ๗ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ๑.  โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยอ่ืน ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ เดือนตุลาคม – มกราคม ๒๕๕๘ มอบ ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์ รับผิดชอบโครงการ 

 ๒.  โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูค้รูอาวุโส ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
สถานที่ดําเนินโครงการ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช มอบ นายพรชัย  แคล้วอ้อม รับผิดชอบโครงการ 

 ๓.  โครงการเพชรราชมงคลศรีวิชัย ยกเลิก 

 ๔.  โครงการ “จดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการ” มอบ นายปกรณ์  ชาติพันธ์ุ 
รับผิดชอบโครงการ 

 ๕.  โครงการส่งเสริมศักยภาพในการทํางานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย มอบ  
นางขวัญชีวา  หยงสตาร์ รับผิดชอบโครงการ 

 ๖.  โครงการประชุมคณาจารย์และข้าราชการพื้นที่สงขลา - ตรัง และพื้นที่นครศรีธรรมราช 
แก้ไขช่ือโครงการจากเดิมเป็น โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ๓ สายงาน 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน มอบ ผศ.สันติพงศ์  ต้ังธรรมกุล รับผิดชอบโครงการ 

  ๗. ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์ เสนอโครงการเพ่ิมอีก ๑ โครงการ โดยจะส่งให้ประธานโดยตรง
ทางอีเมล 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบกรรมการปรับแก้โครงการและส่งให้ประธานเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑  ดร.สุพร  ฤทธิภักดี ขอเสนอวาระเร่งด่วน 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
กระบวนการหรือขั้นตอนการสอบบรรจุในครั้งที่ผ่านมา เกิดข้อสงสัยในความโปร่งใสในการสอบบรรจุดังสรุป
ได้ดังน้ี 
 ปัญหาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

๑.  ความไม่มัน่ใจในการออกข้อสอบ 
 ๒.  ความไม่มัน่ใจในการสอบสัมภาษณ์ (คะแนน) 

๓.  ความไม่มัน่ใจในการให้คะแนนสอบข้อเขียน 
๔.  บุคลากรเก่าไม่มีโอกาสในการบรรจุ 
๕.  ทราบช่ือผูส้อบได้ก่อนจะทําการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์
๖.  บ่ันทอนกําลังใจและความก้าวหน้าของอาชีพ 

แนวทาง 
๑.  ควรจะมีขอ้สอบกลางอย่างน้อย ๕ ชุดหรือมากกว่า 
๒.  กําหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน เช่น คะแนนสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยด้านใดบ้าง 



   ๘ 

๓.  คะแนนสอบข้อเขียนจะต้องรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 ๔.  ให้ประกาศรายช่ือตามลําดับคะแนนสอบข้อเขียนให้ประกาศรายช่ือ (ขึ้นบัญชี) ไว้หน่ึงปี 

งบประมาณเพ่ือที่จะเรียกลําดับถัดไปบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๕.  ให้เพ่ิมคะแนนสําหรับบุคลากรที่ได้ทํางานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว เช่น ๑ คะแนน สําหรับอายุ

งาน ๑ ปี (โดยให้คิดเกินจาก ๘ เดือนขึ้นไป ถือว่า ๑ ปีการทํางาน) คิดต้ังแต่เริ่มจ้างจนถึงวันรับสมัคร หรือคิด
จากจํานวนการทําสัญญาจ้างก่ีครั้ง เพราะการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจะต้องทําสัญญาจ้างทุกปีงบประมาณแต่
จะต้องไม่เกิน ๑๕ คะแนน 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบประธานนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 

น.ส.ธนวรรณ  พรรณราย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 
      ส.อ.นราวัตร  กาญจนพันธ์      ผศ.สันติพงศ์  ต้ังธรรมกุล     

เลขานุการ           ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ        
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       รับทราบ 
                                     
                                                           

 

  


