
   ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ  
 

รายงานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  

วันที่  ๑๓ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุเล็ก มทร.ศรวิีชัย วิทยาเขตสงขลา 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ผศ.สุพจน์    นาคฤทธ์ิ  ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ 
๒.  ผศ.ดร.ธงชัย   นิติรัฐสุวรรณ  รองประธานกรรมการคนท่ี ๑ 
๓.  นายพรชัย    แคล้วอ้อม  รองประธานกรรมการคนท่ี ๒ 
๔.  ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์  กรรมการ    
๕.  นายเฉลิม    แก้วจันทร์  กรรมการ 
๖.  นายปกรณ์  ชาติพันธ์ุ  กรรมการ 
๗.  สิบเอกนราวัตร   กาญจนพันธ์  กรรมการ 
๘.  ผศ.ชวกร  มุกสาน   กรรมการ 
๙.  นางขวัญชีวา   หยงสตาร์  กรรมการ 
๑๐.  ผศ.สิทธิศานต์ิ   วชิรานุภาพ  กรรมการ 
๑๑.  นายชูเกียรติ   ชูสกุล   กรรมการ 
๑๒.  นายวราวุฒิ   ดวงศิริ   กรรมการ 
๑๓.  นางอัจฉรา   รัตนมา   กรรมการและเลขานุการ       

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายปิยะ    เพชรสงค์  กรรมการ (ติดราชการ) 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ในวันที่ 
๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 การประชุม ทปสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ได้เชิญประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือ
ผู้แทน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีการพิจารณ์อย่างรอบด้าน เก่ียวกับพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ คือ ๑. ร่าง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการน้ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ



   ๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเป็นเจ้าภาพการประชุม ในวันที่ 
๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   มติที่ประชุม รับทราบ  

  

 ๑.๒  การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๙ มทร. ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือตัวแทน ๙ มทร. เพ่ือพิจารณ์และ
เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับของอุดมศึกษา คือ ๑. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

   ๑.๓  การสํารวจรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างแรงจูงใจและจิตสํานึกในการ
ทํางานเพื่อความสําเร็จสูงสุดขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตระหนักเก่ียวกับความสําคัญของการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน และเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดเก่ียวกับการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนให้มี
ความสุขและไม่เกิดความขัดแย้งในการทํางาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา
เมอร์เมด จังหวัดสงขลา 
    มติที่ประชุม รับทราบ มอบอาจารย์เฉลิม  แก้วจันทร์ เข้าร่วมโครงการ   

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ  
 การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖      
ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

  มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์พัฒนาบุคลากร มทร.
ศรีวิชัย โดยมีการแก้ไขข้อความดังนี้ 
 ๑)  แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ 
 แก้ไขจาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จบ้านเจ้าพระยา 
 เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒) แก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๑  
  แก้ไขจาก มทร.รัตรโกสินทร์  
  เป็น  มทร.รัตนโกสินทร ์

๓) แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพิ่มคําในท้ายประโยค 
  แก้ไขจาก และให้มหาวิทยาลัยกรอบท่ีจัดสรรวงเงินที่หักนี้ 
  เป็น  และให้มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบท่ีจัดสรรวงเงินที่หักนี้ 
 ๔)  แก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๒ 



   ๓ 

 แก้ไขจาก  มติที่ประชุม – 
 เป็น   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕)  แก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
 แก้ไขจาก  มติที่ประชุม – 
 เป็น  มติที่ประชุม  มอบกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ไปศึกษารายละเอียดและ
นําเสนอข้อคิดเห็นในคราวประชุมครั้งต่อไป  

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
 - มาตรา ๑๑ ข้อ (๗) ออกระเบียบหรือกําหนดมาตรฐานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติน้ี  
 มติที่ประชุม เสนอให้ออกระเบียบหรือกําหนดมาตรฐานอ่ืนใดเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 - มาตรา ๔๐ วรรคสอง อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
 มติที่ประชุม เสนอให้กําหนดคําว่า ตามกฎหมาย ให้ชัดเจน 
 - มาตรา ๗๗ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๖๔ สั่งให้ผู้น้ันออกจากงาน และเมื่อผู้น้ันพ้นจากราชการทหาร
แล้วโดยไม่มีความผิด หากผู้น้ันแสดงความจํานงจะขอกลับเข้าทํางานในสถาบันอุดมศึกษานั้นต่อไปภายในหน่ึง
ร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร และสถาบันอุดมศึกษามีความประสงค์จะรับบุคคลน้ันกลับเข้า
ทํางานก็ให้บรรจุผู้น้ันกลับเข้าทํางานได้ โดยไม่ต้องให้ทดลองปฏิบัติงานอีก และบรรดาสิทธิทั้งปวงที่บุคคลน้ัน 
มีอยู่ก่อนถูกสั่งให้ออกจากงานเพ่ือไปรับราชการทหารให้ยังคงมีอยู่ต่อไป 
 มติที่ประชุม เสนอให้กําหนดการรับสมัครงานราชการ ให้ระบุผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
 - มาตรา ๗๘ วรรคสอง ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพ่ือให้มี
วุฒิการศึกษาสูงขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการไม่นับระยะเวลาที่อาจารย์ผู้น้ัน
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อรวมในการคํานวณระยะเวลาตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ 
 มติที่ประชุม เสนอให้ตัดคําว่า ก็ได้ ในท้ายประโยค   
 มติที่ประชุม มอบประธานสภาคณาจารย์ นําเสนอที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ๙ มทร. และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
 ๓.๒  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ.การอุดมศึกษา 
 - มาตรา ๒๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละห้าปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 



   ๔ 

 มติที่ประชุม เสนอแนะ เรื่องวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปี ให้น้อยกว่าห้าปีได้
หรือไม่ และไม่เกินสองวาระ 
 - มาตรา ๒๓ วรรคสอง เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ัง
ประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่
เข้ารับหน้าที่ 
 มติที่ประชุม เสนอให้กําหนดระยะเวลาในการรักษาการแทนให้ชัดเจน เป็น ๑๘๐ วัน 
 มติที่ประชุม มอบประธานสภาคณาจารย์ นําเสนอที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ๙ มทร. และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
 ๓.๓  การเสนอรายช่ือและประวัติผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 มติที่ประชุม มอบกรรมการสภาคณาจารย์ สํารวจรายชื่อในแต่ละพื้นที่  

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  การปรับช่วงระดับประเมินความดีความชอบ 
 ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงคะแนนจากเดิมเป็นจํานวนเต็ม และที่สภาคณาจารย์เสนอให้มี
ทศนิยมหน่ึงตําแหน่ง แต่มติที่ประชุมผู้บริหารเห็นว่าควรแบ่งเป็นทศนิยมแค่ช่วงกลาง .๕ 
 มติที่ประชุม รับทราบ    
 ๔.๒  การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน ปริญญาเอก ลําดับ
ท่ี 

มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาโท 
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม 

๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑๕,๑๙๐ - ๒๔,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ๑๕,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๒,๙๕๐ ๒๘,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 

๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๑๔,๐๑๖ ๑๘,๓๖๐ ๑๙,๘๔๐ ๓๐,๔๐๐ - 

๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑๕,๒๗๐ ๑๘,๕๓๐ ๒๐,๔๕๐ ๒๖,๗๒๐ - 

๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๑๕,๙๖๐ - ๒๑,๓๒๐ ๒๘,๐๐๐ - 

๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๑๔,๐๒๐ ๑๘,๓๖๐ ๑๙,๘๙๐ ๒๔,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ๑๔,๐๒๐ - ๒๑,๔๒๐ ๓๐,๔๐๐ - 

๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๑๗,๑๒๐ - ๒๒,๕๗๐ ๒๘,๐๓๐ - 

๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑๕,๑๘๐ ๑๙,๘๙๐ ๑๙,๘๙๐ ๒๖,๖๐๐ ๓,๕๐๐ 

๑๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๑,๘๙๐ ๑๖,๓๘๐ ๑๘,๙๐๐ ๒๕,๕๒๐ - 

๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๑๕,๑๙๐ - ๒๒,๙๕๐ ๒๘,๕๐๐ - 

๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๑๗,๒๙๐ ๒๑,๓๒๐ ๒๔,๖๐๐ ๓๐,๐๐๐ - 



   ๕ 

         หมายเหตุ มทร.ศรีวิชัย อัตราเก่าบรรจุก่อน ๑ พ.ย.๕๖ จํานวน ๔๑๘ อัตรา ปรับเงินเดือนจนถึงขั้นตํ่า
ที่กําหนดใหม่บวกเงินชดเชยตามอายุงาน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอพิจารณา 
 ๕.๑  การชดใช้ทุนในการศึกษาต่อจากสังกัดเดิมของอาจารย์  
 จากที่มีอาจารย์จากมทร.ธัญบุรี ได้ลาศึกษาต่อ และต่อมาได้มาเป็นอาจารย์ที่มทร.ศรีวิชัย 
มทร.ธัญบุรี ได้ส่งหนังสือเรียกใช้เงินทุนในการศึกษาต่อ ๖๔๙,๐๐๐ บาท อาจารย์ได้ใช้ทุนมาระยะหน่ึงแล้ว
เหลือจํานวนเงิน ๕๘๒,๘๖๖.๙๗ บาท และมทร.ธัญบุรีได้เรียกค่าปรับเป็นเงินสามเท่า เป็นจํานวนเงิน
๑,๗๔๘,๖๐๐ บาท และไม่ให้โอนหน้ีมา 
 มติที่ประชุม รับทราบและให้นําเสนอสภามหาลัยต่อไป 
 ๕.๒  การฟ้องเรียกค่าเสียหายของผู้รับจ้างสร้างโรงแรมของมหาวิทยาลัย วข.ตรัง 

   ตามท่ีห้างหุ้นส่วนจํากัด มหานครการช่าง ย่ืนฟ้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อ
ศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําที่ ๑๙๐/๒๕๕๔ เมื่อในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยบรรยายฟ้องว่า 
การท่ีผู้ถูกฟ้อง มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงาน ต้ังแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา การกระทําดังกล่าวทํา
ให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่เป็นเอกชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังน้ี 
  ๑. ค่าก่อสร้างในงวดงานที่แล้วเสร็จตามผลงานในงวดท่ี ๔, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐ 
เป็นเงิน ๔๓,๖๒๔,๓๕๐ บาท 
   
 
  ๒ .   ค่ า เสื่ อมสภาพของ วัส ดุ ก่อสร้ างที่ สั่ งมา เ พ่ือ เต รียมใ ช้ ในการ ก่อส ร้าง  เ ป็น เ งิน 
๕,๐๑๕,๔๘๖.๘๒ บาท 
  ๓.  ค่าเสียโอกาสในการรับงานโครงการอ่ืน เป็นเงิน ๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.  ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันโครงการ เป็นเงิน ๒๕๑,๘๐๐ บาท 
  ๕ .   ค่าจ ้างพนักงานดูแลโครงการก ่อสร ้างและทรัพย ์ส ิน จํานวน ๒๔ เด ือน เป ็นเง ิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.  ค่าชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามข้อความเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เป็นเงิน ๓,๖๕๑,๑๐๐ บาท 
  ๗.  ค่าขาดประโยชน์ในการรับจ้างงานก่อสร้างโครงการอ่ืนๆ นับจากวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
จนถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘.  ค่าเบ้ียปรับจากสัญญาจ้าง ฉบับลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑ ที่ผู้ฟ้องคดีรับจ้างก่อสร้าง
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑ หลัง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากขาดเงินทุนหมุนเวียน 
ส่งผลให้งานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นถูกปรับ เป็นเงิน ๑๑,๕๔๓,๓๕๐ บาท 
  ๙.  ค่าดอกเบ้ียจากต้นเงิน ข้อ ๑ – ๘ จํานวน ๗๕,๓๒๖,๐๘๖.๘๒ บาท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
นับแต่วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๑๑,๓๒๙,๘๖๘.๙๔ บาท 



   ๖ 

  รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชําระแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๖๕๕,๙๕๕.๗๖ บาท 
  ผู้ฟ้องคดีจึงมีคําขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทําการตรวจรับงานตามผลงาน
ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทําแล้วเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชําระเงินแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจํานวนเงิน ๘๖,๖๕๕,๙๕๕.๗๖ บาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชําระเงินแก่ผู้ฟ้อง
คดีจนครบถ้วน 
  มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู ้ถูกฟ้องคดีได้ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการคดีปกครอง
สงขลาแก้ต่างคดี ต่อมาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ศาลปกครองสงขลา ได้มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังน้ี 
  ๑.  ค่างานก่อสร้างอันผู้ฟ้องคดีได้กระทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีบางส่วนในงวดงานที่ ๔, ๑๓, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐ เป็นเงิน ๔๓,๖๒๔,๓๕๐ บาท 
  ๒.  ค่าวัสดุก่อสร้างที่เสื่อมสภาพ เป็นเงิน ๒,๕๐๗,๗๔๓.๔๑ บาท 
  ๓.  ค่าเสียหายจากการถูกเจ้าหน้าที่สั่งอายัดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไว้เป็นของกลางในคดีอาญา 
เป็นเงิน ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.  ค่าจ้างคนงานหรือช่างปูน เพ่ือทําหน้าที่อยู่เวรยามรักษาทรัพย์สิน เป็นเงิน ๕๖๑,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘ ,๗๓๓ ,๖๙๓ .๔๑ บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ๗ .๕ ต่อปี ของต้นเงิน 
๔๘,๗๓๓,๖๙๓.๔๑ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
  ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการคดีปกครองสงขลา 
อุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ตามแนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคําพิพากษาของศาลต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 
 ๕.๓  ผลการดําเนินโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๐๐ คน 
 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๓๐๓,๗๕๐ บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๔  ผลการดําเนินงานในรอบวาระ ๓ ปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย  
 มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย 

 มติที่ประชุม - 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 



   ๗ 

 
 
 
 
 

น.ส.ธนวรรณ  พรรณราย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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