
   ๑ 

 
  รายงานการประชุม  

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  

วันศุกร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

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

ผู้มาประชุม 
๑  ผศ.สันติพงศ์    ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒  ผศ.สุพจน์    นาคฤทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑  
๓  ผศ.ชวกร    มุกสาน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒  
๔  นายสัมพันธ์    พรหมหอม  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
๕  ผศ.ดร.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๖  นายปกรณ์    ชาติพันธุ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๗  ดร.สุพร    ฤทธิภักดี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
๘  นางขวัญชีวา   หยงสตาร์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๙  นายอัฏฐชัย    ถาวรสุวรรณ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

         ๑๐  ผศ.ประเสริฐ    คงแก้ว  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
         ๑๑  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์   สากุล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
         ๑๒  สิบเอกนราวัตร  กาญจนพันธ์ กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
         ๑๓  นางอัจฉรา รัตนมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑  นายปรีชา    ชัยกูล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ( ติดภาระกิจส่วนตัว) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -  สภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ได้ประชุมมา ๓ ครั้ง คือ เดือน เมษายน สิงหาคม และ 
กันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนมีภารกิจ การประชุมครั้งนี้จึงมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบหลายเรื่อง 
 -  การประชุมครั้งต่อไป ถ้าหากกรรมการท่านใดมีวาระเพ่ือน าเข้าที่ประชุม ขอให้ส่งวาระก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อยก่อนการประชุม ๒ สัปดาห์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์ม
ที่สภาคณาจารย์และข้าราชการก าหนด 



   ๒ 

 -  มารดาของนางสาวกิติต์ธัญญา  ติ้นไล่เดชาวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัด
คณะบริหารธุรกิจ ถึงแก่กรรม มอบให้ สิบเอกนราวัตร กาญจนพันธ์  วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 -  อาจารย์มิตรทูน  โสมาลีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ถึงแก่กรรม 
มอบให้ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 -  นายคุณธรรม  สุธาประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ถึงแก่กรรม มอบให้ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล ร่วมท าบุญงานศพในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 -  ความคืบหน้ากรณีการเรียกร้องการเลื่อนไหลของเงินเดือนและการปรับเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ ๘ 
เพ่ือให้เทียบเคียงได้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันนี้เรื่องทั้งหมดถูกส่งกับ สกอ. เพ่ือน าเข้าสู่
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 -  ช่วงที่ผ่านมาประธานฯ ได้ด าเนินการฟ้องศาลปกครองสงขลา โดยผู้ถูกฟ้องคดีคือ สภา
มหาวิทยาลัย นายกสภาฯ และอธิการบดี ในเรื่อง ๑) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการโดยหักเงินร้อยละ ๐.๑  
จากฐานเงินเดือน ๒) การออกข้อบังคับว่าด้วยการตั้งกองเป็นส่วนงานภายใน และ ๓) การให้ผู้เกษียณอายุราชการ
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๑.๒  เรื่องเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
 จากการ จัดโครงการสัมมนากรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในบทบาทและหน้าที่ของ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ –๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ลันตามารีน  ปาร์ควิว       
รีสอร์ท เกาะลันตา จ.กระบี่  มีเงินเหลือจ่าย ๓,๐๐๐ บาท และได้น าเงินในส่วนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดท าป้ายไวนิล ๓ แผ่น เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท  
 ๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน  ๕๐๐ บาท 
 ๓) ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ด้านพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘๐๐ 
บาท 
 ๔) ค่าพวงหรีดมารดาของนางสาวกิติต์ธัญญา  ติ้นไล่เดชาวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑ ๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ยางนา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง



   ๓ 

ประชุม คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีการแก้ไขข้อความดังนี้ 
 ๑.  แก้ไขระเบียบวาระท่ี ๖.๔ หน้า ๗   

 แก้ไขจาก แต่ละพ้ืนที่ท าการพริ้นและแจกเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

                     เป็น แต่ละพ้ืนที่ท าส าเนาและแจกเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ในวัน 
พฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารส านักงานอธิการบดี                   

 ความเป็นมา 
 มีวาระที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอเพื่อทราบ จากมติสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในระเบียบวาระที่ ๕.๔ 
พิจารณาความเห็นชอบเสนอแนะการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่ออธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อมหาวิทยาลัย ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยควรก าหนดอัตราส่วนการรับนักศึกษา 
๒) ข้อสอบในการสอบคัดเลือกต้องแยกระหว่างข้อสอบคัดเลือกของนักศึกษาอาชีวศึกษา 

กับมัธยมศึกษา 
๓) อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาควรเป็นอาจารย์ที่มีทักษะการสอบวิชาปฏิบัติ 
๔) หลักสูตรในทุกคณะต้องปรับปรุงรายวิชาให้มีวิชาทางด้านปฏิบัติอย่างน้อย ๕๐% 
๕) หากเป็นไปได้หลักสูตรต้องเอื้อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูงและปริญญาบัตร (ในระบบการศึกษา ๔ ปี หากนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในปีที่ ๓ หรือ
ปีที่ ๔ สามารถรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 

๖) นักศึกษาเทียบโอนต้องจบการศึกษาได้ภายในปีที่ ๒ หรือ ๒ ปี กับ ๒ ภาคฤดูร้อน 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๔.๒  รายงานเรื่องการฟ้องศาลปกครองสงขลา โดยผู้ถูกฟ้องคดีคืออธิการบดี กรณีออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากสภาคณาจารย์ได้มีมติให้ฟ้องศาลปกครอง กรณีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ 



   ๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ฟ้องศาลปกครองสงขลาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และทางศาล
ปกครองสงขลามีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากการยื่นฟ้องล่วงพ้นระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และได้ท าการอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  
 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรายละเอียดยังคงเหมือนกับ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่างกันตรงเกณฑ์คะแนน 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๓ รายงานเรื่องการฟ้องศาลปกครองสงขลา โดยผู้ถูกฟ้องคดีคืออธิการบดีและนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรณีให้อาจารย์จ าเริง  ฤทธิ์นิ่ม ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากสภาคณาจารย์ฯ ได้มี ๑) บันทึกข้อความ ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๖ ลงวันที่ ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ และ ๕.๓ ๒) บันทึกข้อความ ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๑๑  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุญาตส่งวาระเพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ และ ๓) บันทึกข้อความ ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๗๑     
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานระดับกองและร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พ.ศ. ... ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย โดยในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเสียง
ส่วนใหญ่มีมติให้ถอน และนายกสภาฯ ได้กล่าวว่าจะรับผิดชอบเอง หากประธานสภาคณาจารย์ฯ    
เห็นต่างจะฟ้องศาลปกครองก็ได้  

 และจากค าตัดสินของศาลปกครองสูงสุด กรณีของคุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา สามารถ
น ามาเทียบเคียงได้ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๔.๔ รายงานเรื่องการฟ้องศาลปกครองสงขลา โดยผู้ถูกฟ้องคดีคือสภามหาวิทยาลัย และนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรณีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ...  

 ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากสภาคณาจารย์ฯ ได้มี ๑.) บันทึกข้อความ ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๖ ลงวันที่ ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ และ ๕.๓ ๒.) บันทึกข้อความ ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๑๑  



   ๕ 

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุญาตส่งวาระเพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ และ ๓.) บันทึกข้อความ ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๗๑     
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานระดับกองและร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย โดยในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ถอน และนายกสภาฯ ได้กล่าวว่าจะรับผิดชอบเอง หากประธานสภา
คณาจารย์ฯ เห็นต่างจะฟ้องศาลปกครองก็ได้ 

 เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวาระที่ 
๖.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตั้งกอง
ที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... ในวันดังกล่าวประธานสภา
คณาจารย์ฯ ไปราชการเพื่อประชุม ปคมทร. ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อยุทธยา และได้มีบันทึก
แย้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไว้แล้ว   

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๔.๕ รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ในวาระที่ ๑.๑.๕ และ ๑.๒.๑ 

 ความเป็นมา 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗   

ในวาระ ๑.๑.๕ กล่าวถึงกรณีหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  ฉบับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน้า ๒๒ ลงข่าว
เรื่อง “จี้คณะสัตวแพทย์ขอตรวจประเมินก่อนเด็กจบ แนะรับแบบประเมินครั้งเดียวจบ” ในเนื้อหาข่าวได้
กล่าวว่า สัตวแพทยสภาได้หารือกรณีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ซึ่งจบการศึกษาไปแล้วเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ แต่สัตวแพทยสภายังไม่เห็นชอบในการรับรอง
สถาบัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และไม่สามารถมาสอบเพื่อ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ จากปัญหาดังกล่าว สัตวแพทยสภาแนะน าว่าให้มหาวิทยาลัยฯ 
ขอรับการตรวจประเมินรับรองสถาบันแบบครั้งเดียวจบ ซึ่งขณะนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่งเรื่องขอ
ตรวจประเมินรับรองสถาบันแบบครั้งเดียวจบมาแล้ว ซึ่งถ้าเข้าไปตรวจประเมินได้เร็ว และสัตวแพทย
สภาให้ความเห็นชอบได้เร็ว นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของสัตวแพทย์สภา และมาขอสอบเพื่อขอ
ใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้เร็วเช่นกัน  
 และในวาระ ๑.๒.๑ รายงานผลการเข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน จากสัตวแพทยสภา 
ตามที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งในการเปิดหลักสูตร  
สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา นั้นจะต้องผ่านการรับรองหลักสูตรและการรับรองสถาบัน
การผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินสถาบัน เพื่อรับรองปริญญาบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกรณี
สัตวแพทย์สภาได้ออกข้อบังคับสัตวแพทย์สภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๗/๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ



   ๖ 

พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นการออกข้อบังคับและประกาศใช้ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรไปแล้ว และเมื่อสัตวแพทยสภาได้เข้าไปประเมินและตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่รับรองหลักสูตร ท าให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่    
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ซึ่งท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกของ    
สัตวแพทยสภา และไม่สามารถสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ โดยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหนังสือที่ ศธ 
๐๕๘๔.๒๖/๓๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปยังสัตวแพทยสภา เพื่อให้สัตวแพทยสภาด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้แนบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาไปด้วย        
แต่สัตวแพทยสภา ได้มีหนังสือที่ สพ.สภ. ๐๐๓๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งผลการ
พิจารณาการขอสมัครเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   
โดยผลจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มี
มติแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการรับสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ ดังนั้น
จึงถือได้ว่านักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ ตกเป็นผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องด าเนินการ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาการขอสมัครเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   
การสัตวแพทย์ ไปยังสัตวแพทยสภาก่อนที่จะยื่นฟ้องสัตวแพทยสภาต่อศาลปกครอง มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเป็นโจทย์ฟ้องสัตวแพทยสภา
ต่อศาลปกครอง 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗   
ในวาระที่ ๑.๓.๑ , ๖.๙ , ๖.๑๓ และ ๗.๑ 

 ความเป็นมา  
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗    

ในวาระ ๑.๓.๑ รายงานการแก้ปัญหาเรื่องร้านค้าริมรั้วมหาวิทยาลัยฯ บริเวณริมทะเล เมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ทางจังหวัดสงขลาได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาล
นครสงขลา ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายอุดร นามเสน (ผู้ช่วย
อธิการบดี) เข้าร่วมประชุมเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ข้อสรุปว่า ธนารักษ์จังหวัดสงขลา ได้จัด
พ้ืนที่ส าหรับร้านค้าบริเวณชายหาดสมิหลา (หลังสนามกอล์ฟ) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กับเทศบาลนครสงขลา
ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการสร้างโรงเรือนที่โครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้า 
ส่วนการตกแต่งภายในผู้ประกอบการร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง ซึ่งจังหวัดสงขลาจะออกประกาศให้
ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าไปปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากนั้นทั้งเทศบาลและมหาวิทยาลัยฯ 
ต่างออกประกาศให้ผู้ประกอบการรื้อถอนและย้ายร้านค้า ซึ่งหากหมดเขตแล้ว ยังมีร้านค้าที่ยังไม่
ด าเนินการ ทางจังหวัดก็มีมาตรการรองรับไว้แล้ว ส่วนพ้ืนที่ริมรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณริมทะเลหลังจาก
ร้านค้าย้ายไป มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป 



   ๗ 

  ในวาระ ๖.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ... (ได้ด าเนินการ
ไปแล้วตามวาระที่ ๔.๔)  
  ในวาระ ๖.๑๓ พิจารณาอนุมัติค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ได้ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น   
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ถูกตัดงบประมาณไปหลายโครงการ และทางมหาวิทยาลัยได้
จัดสรรงบประมาณให้สภาคณาจารย์ฯ ทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๖๐๐ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ วรรคท้าย ประธานสภาคณาจารย์ฯ จึงมี
หนังสือถึงอธิการบดี ที่ ศธ (สคจ) ๐๘๕๔/๙๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ในวาระ ๗.๑ พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับ    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้มีสภาปฏิรูป
แห่งชาติและวิธีการสรรหาบุคคลด้านต่างๆ เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมี
หน้าที่เสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ จ านวน ๑๑ ด้าน นั้น ส านักงานคณะกรรมการ     
การเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศเชิญนิติบุคคล (ที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒ กันยายน 
๒๕๕๗ โดยนิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาให้เสนอชื่อตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน  
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ในด้านการศึกษา และการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการ
คัดเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ไม่ได้รับเลือกให้เป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
ในวาระที่ ๑.๒.๑ , ๕.๔ และ ๖.๓ 

 ๔.๗.๑  ผลการประชุมในวาระที่ ๑.๒.๑ , ๕.๔ และ ๖.๓   

 ความเป็นมา 
  ในวาระ ๑.๒.๑ อธิการบดีชี้แจงข่าว เรื่อง โรงนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์ผลประโยชน์ได้ด าเนินการตรวจสอบ
พบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์อย่างมาก และต้องการให้มหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์อันควร
ที่จะได้ แต่เอกชนผู้เช้าโรงนมยังคงบิดเบือนความจริง และผู้บริหารยังคงเชื่อในค าบอกกล่าวของเอกชน 
ผู้เช่า โดยทางผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่โดยตรงตามค าสั่ง ยังคงไม่สนใจและยังคงด าเนินการ



   ๘ 

กระท าการที่ผิดระเบียบทางการเงิน ยังคงปล่อยให้เอกชนใช้ใบเสร็จของทางมหาวิทยาลัย และตรา
มหาวิทยาลัยในการเก็บเงินโดยเจ้าของบัญชีเป็นชื่อของเอกชนและเป็นผู้เบิกจ่าย และสิ่งที่บ่งชี้ว่า
มหาวิทยาลัยเสียเปรียบและเสียผลประโยชน์ คือ เอกชนไม่ได้ใช้โรงผลิตนมของทางวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) ผลิตนม และผลตอบแทนที่ให้กับมหาวิทยาลัยก็น้อยมาก ทางคณะกรรมการ
พิทักษ์ผลประโยชน์ ได้มีเอกสารที่บ่งชี้ได้ว่า เอกชนไม่ได้ใช้โรงผลิตนมของทางวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(ไสใหญ่) ผลิตนม คือ ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ าประปา 

 ในวาระ ๕.๔ พิจารณาการได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์
และปริญญาเภสัชศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพพิเศษส าหรับบุคลากรคุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ และปริญญาเภสัชศาสตร์จากเงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยบุคลากรที่มีสิทธิได้รับ คือ ข้าราชการพลเรือน        
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับเดือนละ 
๕,๕๑๐ บาท ซึ่งในวาระนี้จะเป็นการยกเลิกระเบียบเก่าและให้มีระเบียบใหม่ โดยฉบับที่ ๒ “เพื่อ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดอุดหนุน
ทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย” ในวาระนี้ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้มีความเห็นแย้งและไม่เห็นด้วยกับ
เงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ในวาระ ๖.๓ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น
การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขนอม)    

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

 ๔.๗.๒  มหาวิทยาลัยเสนอแนะให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของบุคลากร  

 ความเป็นมา   
  ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖    
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สภามหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และได้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบ ๖ เดือน           
(๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
เรื่องจรรยาบรรณของคณาจารย์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สภาคณาจารย์และข้าราชการควรด าเนินการ และมี



   ๙ 

การจัดท าแผนเชิงรุกในทางบวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถขอค าปรึกษาหรือตัวอย่างได้จากศาสตราจารย์
อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 จึง เสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๔.๘ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 จากการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๗ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ
การแต่งตั้ง ๑ คน คือ ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม  

 จึง เสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

๔.๙ ทบทวนความเข้าใจในการท าหน้าที่ตามประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีความคล่องตัว  สามารถ
บรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงมีประกาศสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อท าความเข้าใจในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการแต่ละด้าน ซึ่งเคยกล่าวไว้แล้วครั้งหนึ่ง คือ คณะกรรมการด้านใดต้องการด าเนินการ
งานใดงานหนึ่งสามารถเรียกประชุมกลุ่มในด้านนั้นได้ โดยท าเรื่องถึงประธานสภาคณาจารย์ฯ และ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ จะด าเนินการขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ  
ไปราชการ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักได้ โดยกรรมการในแต่ละด้านต้องท า
เป็นวาระการประชุม และสรุปรายงานการประชุมเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการทราบ หรือ
เพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการต่อ และการด าเนินการใดๆ ของคณะกรรมการแต่ละด้าน
ให้เป็นมติของกรรมการแต่ละด้านไป และการทบทวนความเข้าใจในการท าหน้าที่ตามประกาศสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ถือเป็นมติในที่ประชุม 

 จึง เสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี   

 



   ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น  ๆ

๖.๑  พิจารณาวินิจฉัยตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ความเป็นมา   
 ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทบทวน
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความในข้อ ๙ วรรคท้าย “งบประมาณในการด าเนินงาน
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ของวงเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี ส่วนการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม” 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้พิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พิจารณาวินิจฉัยตีความ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความในข้อ ๙ “งบประมาณในการด าเนินงาน
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ของวงเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี ส่วนการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม”  
 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณเงินรายได้แก่สภาคณาจารย์และข้าราชการไม่น้อย
กว่า ๐.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ของวงเงินงบประมาณรายได้ส่วนใด 
 ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขในส่วนของงบประมาณในการด าเนินงานของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องด้วยการระบุแหล่งงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้แก่สภา
คณาจารย์และข้าราชการได้นั้น เป็นข้อจ ากัดในการบริหารงบประมาณ  
 ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณแก่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการด้วยงบประมาณแผ่นดิน จะท าให้ประหยัดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่วนหนึ่ง 
ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มอบประธานติดตามและรายงานผลให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการทราบ 

 



   ๑๑ 

๖.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เรียกประชุมกรรมการ
สภาคณาจารย์ฯ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย   
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) การด าเนินงานของ
สภาคณาจารย์ฯ ได้ด าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ มีการประชุมสภาคณาจารย์ฯ จ านวน 
๙ ครั้ง 

 ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 การด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ด าเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส าคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗) คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการประชุม จ านวน ๙ ครั้ง สามารถ
ประมวลผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ดังนี้ 

 ๑) ตารางการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้จัดประชุมสัญจรไปตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
 

ประชุม
ครั้งที่ 

วันที่ สถานที ่

๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๘/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



   ๑๒ 

๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

 ๒) จ านวนระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งหมด ๙๗ เรื่อง 
จ าแนกเป็น เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๓๙ เรื่อง เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๓๔ เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง ๗ เรื่อง 
เรื่อง อื่นๆ ๑๙ เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

 

  

 ๓) จ านวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม  
 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกรรมการ จ านวน  ๑๕ คน  
แบ่งเป็นกรรมการแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ พื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ๖ คน พ้ืนที่ อ.รัตภูมิ    
จ.สงขลา ๑ คน พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๒ คน พื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๓ คน พื้นที่ อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช ๑ คน พื้นที่ จ.ตรัง ๒ คน  

ครั้งที่ 

จ านวนวาระ (เรื่อง) รวมวาระ              
การประชุมแต่ละ

ครั้ง 
เสนอเพื่อ

ทราบ 
เสนอเพื่อ
พิจารณา 

สืบเนื่อง อ่ืน ๆ 

๗/๒๕๕๖ ๓ ๖ - ๕ ๑๔ 

๘/๒๕๕๖ ๑ ๖ ๓ ๑ ๑๑ 

๙/๒๕๕๖ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑๐ 

๑/๒๕๕๗ ๓ ๓ ๑ ๑ ๘ 

๒/๒๕๕๗ ๗ ๓ ๑ ๓ ๑๔ 

๓/๒๕๕๗ ๕ ๔ - ๑ ๑๐ 

๔/๒๕๕๗ ๘ ๓ - ๑ ๑๒ 

๕/๒๕๕๗ ๖ ๔ - ๑ ๑๑ 

๖/๒๕๕๗ ๓ ๓ - ๔ ๗ 

รวม ๓๙ ๓๔ ๗ ๑๙ ๙๗ 



   ๑๓ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมประชุม
โดยเฉลี่ย ครั้งละ ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕  จ าแนกเป็นกรรมการพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ๖ คน พื้นที่ อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา ๑ คน พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๒ คน พื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๓ คน พื้นที่    
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๑ คน และพ้ืนที่ จ.ตรัง ๒ คน ดังต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
รวม 

(๑๕ 
คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พื้นที่     
อ.เมือง   

จ.สงขลา 

พื้นที่     
อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา 

พื้นที่      
อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีฯ 

พื้นที่        
อ.ทุ่งสง     

จ.นครศรีฯ 

พื้นที่       
อ.ขนอม  

จ.นครศรีฯ 

พื้นที่     
จ.ตรัง 

๗/๒๕๕๖ ๖ ๑ ๑ ๓ ๑ - ๑๒ ๘๐ 

๘/๒๕๕๖ ๖ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑๓ ๘๗ 

๙/๒๕๕๖ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑๕ ๑๐๐ 

๑/๒๕๕๗   ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑๕ ๑๐๐ 

๒/๒๕๕๗ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑๔ ๙๓ 

๓/๒๕๕๗ ๕ - ๒ ๓ ๑ ๒ ๑๓ ๘๗ 

๔/๒๕๕๗ ๕ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๗๓ 

๕/๒๕๕๗ ๔ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑๑ ๗๓ 

๖/๒๕๕๗ ๔ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑๑ ๗๓ 

เฉลี่ยจ านวน
กรรมการ
เข้าร่วม

ประชุมแต่
ละครั้ง 

๕ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑๓ ๘๕ 

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 



   ๑๔ 

 
 
 

นางสาวธนวรรณ  พรรณราย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
      สิบเอกนราวัตร  กาญจนพันธ์             ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล                   
    กรรมการและ เลขานุการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ        
            ผูต้รวจรายงานการประชุม             รับทราบ                                  


