
   ๑ 

 
รายงานการประชุม 

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  

วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

******************************** 

ผู้มาประชุม 
๑.  ผศ.สันติพงศ์    ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒.  ผศ.สุพจน์    นาคฤทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑  
๓.  ผศ.ชวกร    มุกสาน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒  
๔.  นายพรชัย    แคล้วอ้อม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
๕.  ผศ.ดร.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๖.  นายปรีชา    ชัยกูล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๗.  ดร.สุพร    ฤทธิภักดี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
๘.  นางขวัญชีวา   หยงสตาร์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๙.  นายปกรณ์    ชาติพันธุ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

        ๑๐.  สิบเอกนราวัตร    กาญจนพันธ์  กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ         
        ๑๑.  นางอัจฉรา   รัตนมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ          

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์    สากุล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ติดราชการ)  
๒.  นายสัมพันธ์    พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ติดราชการ)  
๓.  นายอัฏฐชัย    ถาวรสุวรรณ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ติดราชการ) 
๔.  ผศ.ประเสริฐ    คงแก้ว  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ติดราชการ) 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 ๑.๑.๑  บิดา/มารดา ของ………..อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ทุ่งใหญ่ ถึงแก่กรรมมอบ
ให้ ผศ.ประเสริฐ  คงแก้ว ไปวางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ๑.๑.๒  ติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ (เรื่องการหักเงิน ร้อยละ ๐.๑ เรื่องการเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ ๘ ให้กับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการไหลเลื่อนของเงินเดือน และอื่นๆ) 



   ๒ 

 ๑.๑.๓ จัดโครงการสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ลันตามารีน 
ปาร์ควิวรีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 ๑.๑.๔ แจ้งรายละเอียดรายได้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ละ
วิทยาเขต 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑ ๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น ๒ อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 โดยมีการแก้ไขข้อความดังนี้ 
 ๑.  แก้ไขระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๓ หน้า ๒  

แก้ไขจาก พนักงานสนับสนุน 

  เป็น  พนักงานสายสนับสนุน 

๒. แก้ไขระเบียบวาระท่ี ๕.๓ หน้า ๕ 
แก้ไขจาก คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้ืนที่ไสใหญ ่

 เป็น  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้ืนที่ไสใหญ ่

๓. แก้ไขมติในระเบียบวาระท่ี ๖.๑ หน้า ๖ 

 แก้ไขจาก มอบ .........รับผิดชอบโครงการ 

 เป็น  มอบ ผศ.ประเสริฐ  คงแก้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ในรอบ ๖ เดือน ตามตัวชี้วัดที่ ๑๖ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 
 



   ๓ 

ด้านที่ ๑ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ ๘๘.๕๗  
ด้านที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ ๘๘.๙๘  
ด้านที่ ๓ สิ่งอ านวยความสะดวก 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ ๗๓.๕๗  
ด้านที่ ๔ คุณภาพการให้บริการ 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ ๘๗.๔๓  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง ๔ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๔    

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๒  รายงานการด าเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการสอบถามความคืบหน้ากรณี  
ข้อร้องเรียนของ ดร.สุพร  ฤทธิ์ภักดี 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อให้ติดตามความคืบหน้ากรณี 
ข้อร้องเรียนของ ดร.สุพร  ฤทธิภักดี โดยให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๓  รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในระเบียบ
วาระ ๕.๓  
 จากมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ การแก้ไขระเบียบมหาวิทมยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๔  รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในระเบียบ
วาระ ๖ ข้อ ๓ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดให้มีโครงการสัมมนาทบทวนผลการ Retreat 
สู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือ “21th Century Skills 
Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21” โดยมีคณบดี
เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. วิทยาเขตสงขลา จัดเสวนาระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๒. วิทยาเขตตรัง จัดเสวนาระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จัดเสวนาระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๔. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) จัดเสวนาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



   ๔ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๕  รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในระเบียบ
วาระ ๖.๑๐ 
 ในระเบียบวาระที่ ๖.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุญาตออกจากห้องประชุม โดยไม่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในระเบียบวาระที่ ๖.๑๐  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๖  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่  
๔/๒๕๕๗ เป็นการพิจารณาระเบียบวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาต
ออกจากห้องประชุม โดยไม่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในระเบียบวาระที่ ๖.๑๐  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๗  รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
 การเข้าร่วมประชุมที่สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่      
๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในครั้งนี้ทางสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย ได้มอบหมายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ด าเนินการสอบถามผู้ที่จะไปร่วม
ประชุม ซึ่งมีจ านวน ๕ คน คือ 

๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๓. กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๔. ดร.สุพร  ฤทธิภักดี 
๕. ผศ.เรวัตร  เจยาคม (ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง)  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

 



   ๕ 

๔.๘  รายงานผลจากการฟ้องศาลปกครองสงขลา เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่อธิการบดีหักเงินร้อยละ ๐.๑ โดยมิชอบ 

 เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครองสงขลา มีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา โดยอ้างว่าผู้
ฟ้องทราบเรื่องในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อย่างช้าที่สุดคือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องได้ยื่น
ฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

 แต่ศาลปกครองสงขลาแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งศาล 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาข้อเสนอแนะ-แนวทางต่อมหาวิทยาลัยในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้าง     
รายเดือน(สายวิชาการและสายสนับสนุน) มอบนายปกรณ์  ชาติพันธุ์ และ อ.สัมพันธ์  พรหมหอม 
 เพ่ือระ ดมสมองจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการหาแนวทางเสนอแนะต่อ
มหาวิทยาลัยในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้างรายเดือน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 - กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอให้มีการก าหนดคะแนนสอบข้อเขียน ๗๐
เปอร์เซ็นต์ สอบสัมภาษณ์ ๓๐ เปอร์เซ็นต์  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบนายปกรณ์  ชาติพันธุ์ และนายสัมพันธ์  พรหม
หอม รวบรวมข้อมูลน าเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป  

๕.๒  พิจารณาการบริหารเงินค่าบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (มอบเลขานุการฯ 
น าข้อมูลเพื่อเสนอในที่ประชุม) 

 เพ่ือระดมสมองจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการหาแนวทางเสนอแนะ
ต่อมหาวิทยาลัยในการบริหารเงินค่าบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เนื่องจากในทุกหน่วยงาน
นักศึกษาไม่ได้รับการบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเท่าที่ควร และมหาวิทยาลัยควรคืนเงิน
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายกลับสู่หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการเอง  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบประธานท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ข้อมูลรายละเอียดค่าเหมาจ่ายของแต่ละคณะ 

  

 



   ๖ 

๕.๓  พิจารณาความเหมาะสมในการใช้งบประมาณการไปศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับคณบดีและรอง
คณบดี (ชี้แจงโดย อาจารย์อัจฉรา  รัตนมา) 

 จากการที่หน่วยงานระดับคณะได้มีโครงการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ที่ผ่านมาพบว่า
ผู้บริหารระดับหน่วยงานในแต่ละคณะ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วมักจะมีหนังสือเชิญหัวหน้า
หน่วยงานอื่นๆ ร่วมไปในโครงการด้วยเป็นลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยผู้บริหารหน่วยงาน
จะใช้งบประมาณในการเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก แต่ในส่วนของบุคลากรในหน่วยงานกลับ
ถูกจ ากัดงบประมาณ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาและการไปศึกษาดูงานข้ามคณะไม่ได้บ่งชี้ถึง
คุณประโยชน์ในสายวิชาการที่ได้รับเลย แต่เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบประธานท าหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
หารือเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น  ๆ

๖.๑  งบประมาณพัฒนาบุคลากร (ดร.สุพร  ฤทธิภักดี) 
 การก าหนดงบประมาณพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ในอัตรา ๖,๕๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมของบุคลากรในแต่ละครั้ง 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบประธานน าเรื่องดังกล่าวเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

 
 
 

น.ส.ธนวรรณ  พรรณราย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

 
      ส.อ.นราวัตร  กาญจนพันธ์             ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล     

  เลขานุการ    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ        
          ผูต้รวจรายงานการประชุม            รับทราบ                                   
 


