
รายงานการประชุม
สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘
วันศุกรท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ  หองประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

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

ผูมาประชุม
๑ ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
๒ ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๑
๓ ผศ.ชวกร มุกสาน รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๒
๔ นายสัมพันธ พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๕ ดร.สุพร ฤทธิภักดี กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๖ นายปรีชา ชัยกูล กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๗ นางขวัญชีวา หยงสตาร กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๘ นายอัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๙ ผศ.ประเสริฐ คงแกว กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

๑๐ สิบเอกนราวัตร กาญจนพันธ กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
๑๑ นางอัจฉรา รัตนมา กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ

ผูไมมาประชุม
๑ ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชยปกรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ไปราชการ)
๒ นายปกรณ ชาติพันธุ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ไปราชการ)
๓ ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ไปราชการ)
๔ นายสืบพงศ กุษดี กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เม่ือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองคประชุม

ประธานไดเปดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้



๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ
๑.๑.๑ จากความรวมมือของสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ัวประเทศ ท้ัง ปคมทร. ทปสท.

และ ปอมท. ในการเรียกรองความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การเลือกปฏิบัติ ในกรณีเงินเพ่ิมรอยละ ๘
และเงินเดือนไหลเลื่อนขามแทงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
การเลือ่นเงินเดือนขาราชการท่ัวประเทศรอยละ ๔ ท่ีใหเฉพาะระดับ ๗ ลงมา

๑.๑.๒ สภาคณาจารยและขาราชการ มทร.กรุงเทพ เปนเจาภาพจัดประชุม ๙ มทร. ในวันท่ี
๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ผึ้งหวาน รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๑.๓ ในรอบ ๓ เดือนท่ีผานมามีญาตขิองบุคลากรมหาวิทยาลัยเสียชีวิตหลายราย กรรมการ
สภาคณาจารยไดดําเนินการในการรวมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้

- บิดาของคุณธีรพงษ พรหมเวช คนงานสาขาพืชศาสตร ทุงใหญ มอบให ผศ.ดร.ยืนยง
วาณิชยปกรณ วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

- มาดาของอาจารยบุญธรรม แสงแกว มอบให ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชยปกรณ วางพวงหรีดใน
นามสภาคณาจารยและขาราชการ

- บิดาของ ผศ.คณิต ขอพลอยกลาง คณะเกษตรศาสตร มอบให ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์ วางพวง
หรีดในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

- บิดาของ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น มอบให ผศ.ประเสริฐ  คงแกว วางพวงหรีดในนามสภา
คณาจารยและขาราชการ

- มารดาของนายกอบชัย รัตนรักษ พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบให
ผศ.ประเสริฐ  คงแกว วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

- ภรรยาของอาจารยสุรินทร สิทธิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบให ผศ.ประเสริฐ  คง
แกว วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

- มารดาของ รศ.ดร.ราชศักดิ์ ชวยชูวงศ มอบให ผศ.สันติพงศ  ตั้งธรรมกุล วางพวงหรีดใน
นามสภาคณาจารยและขาราชการ

- บิดาของคุณจิราพร ทิพรัตน สังกัดสภามหาวิทยาลัย มอบให สิบเอกนราวัตร กาญจนพันธ
วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

- บิดาของคุณสุรีรัตน สุวรรณพันธ สังกัดกองบริหารงานบุคคล ชวยเปนเงินสด มอบสิบเอก
นราวัตร กาญจนพันธ ในนามสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการ

- บิดาของอาจารยสันติ การีสันต วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ มอบให ดร.สุพร  ฤทธิ
ภักดี วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

- นายสุกาย เกตุพันธ ขาราชการประจํา (ตรัง) มอบให ผศ.ดร.ชัยวัฒน  สากุล วางพวงหรีด
ในนามสภาคณาจารยและขาราชการ

มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ



๓

๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ
๑.๒.๑ กําหนดวันประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ และดําเนินโครงการใน

วันท่ี ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) โดยจัดโครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูครูอาวุโสและจัดตั้งคลังสมองราชมงคลศรีวิชัย ในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
ดําเนินการประชุมสามัญครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑.๓.๒ รายงานคาใชจายและเงินคงเหลือในบัญชี โดยเจาหนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการ
ไดลาออก และสงยอดเงินสะสมจํานวน ๑๔,๓๒๕ บาท พรอมบัญชีรายรับ-รายจาย ฝากไวกับนายปกรณ
ชาติพันธุ

มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันศุกรท่ี ๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี
๒/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุมยางนา อาคาร
สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาหนังสือท่ี ศธ(สคจ)๐๕๘๔/๒๑ ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอใหยกเลิกโครงการ

เยียวยานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ
ความเปนมา

จากมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันศุกรท่ี ๒๓ มกราคม
๒๕๕๘ ในวาระ ๕.๓ มีมติใหมหาวิทยาลัยยกเลิกโครงการเยียวยานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยใหนักศึกษากลุมดังกลาว
เขารับการเยียวยาจากสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย แทน ซึ่งสภาคณาจารยฯ ไดมีหนังสือท่ี ศธ(สคจ)๐๕๘๔/๒๑ ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จนระยะเวลาลวงเลยจวบถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยยัง
ไมมีหนังสือแจงใหสภาคณาจารยฯ ทราบ วาไดดําเนินการแกไขอยางไร ซึ่งสภาคณาจารยฯ เห็นควรมีมติ
ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดมีหนังสือทวงถามและสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ ใหมีหนังสือทวงถามเก่ียวกับโครงการเยียวยานักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อีก



๔

ครั้งถึงการดําเนินการของมหาวิทยาลัย พรอมสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีมติรับรองรายงานการ
ประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ หนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ขอหารือการจัดทําแผนท่ีการกระจายความ

รับผิดชอบการเรียนสูรายวิชา (Curriculum Mapping) และการจัดทําแผนการศึกษารายวิชาฝกงาน
ความเปนมา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒๖-๒/๒๕๕๘ ในวาระ ๕.๕ พิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และ
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

จากรายงานการประชุมในวาระ ๕.๕ ประธานสภาคณาจารยฯ ไดทักทวงในหลายๆ ประเด็น
เก่ียวกับหลักสูตรดังกลาว แตพบวา การกระจายความรับผิดชอบการเรียนสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) และการจัดทําแผนการศึกษารายวิชาฝกงาน ไมไดรับการแกไข โดยผูทรงคุณวุฒิ (รศ.
ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก) ไดยืนยันวา หากนําวิชาของหลักสูตรอ่ืนมาใชสามารถกําหนด Curriculum
Mapping เองเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรในคณะ และการจัดทําแผนการศึกษารายวิชาฝกงาน โดย
ใหฝกงานในภาคฤดูรอนปท่ี ๓ (โดยไมตองลงทะเบียน) แลวคอยไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑
ของปท่ี ๔ (โดยอางวาเปนการประหยัดคาลงทะเบียน)

เพ่ือเปนบรรทัดฐานใหถือปฏิบัติตอไป จึงมีหนังสือท่ี ศธ (สคจ)๐๕๘๔/๘๕ ลงวันท่ี ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอหารือการจัดทําแผนท่ีการ
กระจายความรับผิดชอบการเรียนสูรายวิชา (Curriculum Mapping) และการจัดทําแผนการศึกษา
รายวิชาฝกงาน เพราะมหาวิทยาลัยไดมีแผนในการจัดอบรมการปรับปรุงหลักสูตรใหแกอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

๔.๒ หนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ขอหารือการพิจารณาเปดหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปโตรเลียม(หลักสูตรใหม พ.ศ.) ของมหาวิทยาลัย
ความเปนมา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒๘-๔/๒๕๕๘ ในวาระ ๕.๖ พิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ...)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ...)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม

จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดทักทวงในการจัดหลักสูตรปริญญาตรีเรียน ๔ ป แลวใหวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไมนาจะกระทําไดอาจจะผิด พ.ร.บ. มทร. พ.ศ. ๒๕๔๘ และใน



๕

หลักสูตรก็ไมไดระบุวาตองเรียนก่ีภาคเรียน ตองผานวิชาอะไรจึงจะไดรับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และในท่ีประชุมก็ไมไดสงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี   ปโตรเลียม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ...) ใหกรรมการ

เพ่ือเปนบรรทัดฐานใหถือปฏิบัติตอไป จึงมีหนังสือท่ี ศธ (สคจ)๐๕๘๔/๘๓ ลงวันท่ี ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอหารือการพิจารณาเปดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ...) ของมหาวิทยาลัย

หากทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม สามารถดําเนินการได เห็นควรใหสภาคณาจารยและขาราชการ มทร.ศรีวิชัย มีหนังสือเวียนให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง ๙ แหง ทราบ

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการประชุมท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ๙ แหง (ปคมทร.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันอาทิตยท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม
โรงแรมเดอะไทด บางแสน จ.ชลบุรี
ความเปนมา

จากการประชุมท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ท้ัง ๙ แหง (ปคมทร.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันอาทิตยท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม โรงแรม
เดอะไทด บางแสน จ.ชลบุรี ในวาระท่ี ๕.๑ เลือกประธาน รองประธานและกรรมการบริหารท่ีประชุม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แหง (ปคมทร.) ชุดท่ี ๔

ดวยประธานท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๙ แหง (ปคมทร.) ชุดท่ี ๓ ไดหมดวาระลง ในวาระท่ี ๕.๑ จึงใหมีการเลือกประธาน รองประธานและ
กรรมการบริหาร ปคมทร. ชุดท่ี ๔ โดยใหปฏิบัติตามขอ ๘ ของขอตกลงท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการบริหารงานของท่ีประชุม พ.ศ ๒๕๕๔

ในการเลือกประธานท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลท้ัง ๙ แหง (ปคมทร.) ชุดท่ี ๔ มีประธานฯ เขารวมประชุม ๗ คน (ไมเขารวมประชุมเพราะติด
ราชการ คือ ประธานฯ มทร.ลานนา และประธานฯ มทร.ตะวันออก) ผลการเลือกตั้งคะแนนเปนเอกฉันท
โดยเลือก ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล เปนประธานท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง (ปคมทร.) อีกวาระหนึ่ง ท่ีประชุมฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ปคมทร. ชุดท่ี ๔ และแตงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ปคมทร. โดยมีวาระ ๑ ป

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ
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๔.๔ ผลการประชุมกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง
ในการแกไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับราง) ในระหวางวันท่ี ๑๗-
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม โรงแรมเดอะไทด บางแสน จ.ชลบุรี
ความเปนมา

จากการประชุมกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง
ในการแกไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับราง) ในระหวางวันท่ี ๑๗-๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม โรงแรมเดอะไทด บางแสน จ.ชลบุรี สามารถดําเนินการไดตาม
วัตถุประสงคจน ราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถแกไขเสร็จสมบูรณ

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

๔.๕ ผลการสอบถามขอมูลจากองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ความเปนมา

สืบเนื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ ไดติดตามปญหาของโรงผลิตนม (ไสใหญ) ท่ีมีสัญญาให
เอกชนเขาดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งตามสัญญามหาวิทยาลัยจะเสียผลประโยชน
รวมท้ังอธิการบดี ผูบริหารบางคน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ เขาไปมีสวนในการดําเนินการท่ีเขาขายทุจริต
และสุดทายเอกชนไดขอยกเลิกสัญญาใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กอนท่ีจะหมดอายุสัญญาใน
วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๙ และดวยขอมูลของการใชไฟฟาและการใชน้ําประปา ชี้ชัดวาโรงผลิตนม (ไสใหญ)
ไมไดผลิตนมโรงเรียนมาหลายป เปนเพียงเอกชนใชหองเย็นของโรงผลิตนมเก็บนมโรงเรียนท่ีผลิตจากท่ีอ่ืน
เทานั้น และขอมูลจากหลาย อ.บ.ต. ท่ีแสดงหลักฐานเดนชัดวา อธิการบดีไปมอบอํานาจใหชาวบาน โดย
ชาวบานใชอํานาจท่ีอธิการบดีมอบใหไปทําสัญญาซื้อขายนมกับ อ.บ.ต. และมีหลักฐานชันเจนวาเอกชนได
ทําสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนกับ อ.บ.ต. ท่ีเปนโควตาของมหาวิทยาลัย และหลักฐานจาก อ.บ.ต. ท่ีแสดงให
เห็นวามหาวิทยาลัยกระทําผิดโดยใหเอกชนพิมพใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยและใชตรายางตรา
มหาวิทยาลัย

จากหนังสือสอบถามขอมูลไปยังองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ไดความวาทาง
อ.ส.ค. ไดนําเรื่องเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการระดับสูงของ อ.ส.ค. แลว และ ดร.สุพร  ฤทธิภักดี ไดรับ
หนังสือตอบจาก อ.ส.ค. ท่ี กษ ๑๙๑๐/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณา
ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และจัดสรรสิทธิพ้ืนท่ีจําหนายภาคใต สรุปได
ความวา

๑. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดทําสัญญาใหเอกชนมาผลิตและบริหารการ
ผลิตนมโรงเรียน ผิดเงื่อนไขหลักเกณฑการคัดเลือกผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน หรือไม

ตอบ ผิดเงื่อนไขหลักเกณฑท่ีผูประกอบการตองปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนม เรื่องหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/
๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในขอ ๑.๒.๓ ซึ่งกําหนดไววา “๑.๒.๓ ผูประกอบการตองเปนผูทํา
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การผลิตเอง ไมจางผูประกอบการอ่ืนผลิต หรือบริหารการผลิตแทน ยกเวนการจางผลิตนม ยู.เอส.ที. ของผู
ท่ีมีสัญญาขายนมพาสเจอรไรสเปนหลัก ในกรณีปริมาณน้ํานมโคมากกวาสัญญนมพาสเจอรไรสหรือกรณี
ปดภาคเรียน”

๒. เหตุใดจึงตัดสิทธิในการจัดจําหนายนมโรงเรียนของ มทร.ศรีวิชัย
ตอบ เนื่องจาก มทร.ศรีวิชัย จางเอกชนบริหารโรงงาน ตามหลักฐานท่ีเปนขาวในสื่อทาง

โทรทัศนชองไทยพีบีเอส คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ จึงมีมติตัดสิทธิการจําหนายนมโรงเรียนของ มทร.ศรีวิชัย เนื่องจากปฏิบัติผิด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๓. หากในกรณีขอ ๑ ไมเปนไปตามเงื่อนไข จะดําเนินการกับผูท่ีเก่ียวของอยางไร
ตอบ หากวัตถุประสงคของคําถามนี้ หมายถึงจะดําเนินการอยางไรกับผูประกอบการท่ีขอเขา

รวมโครงการฯ ซึ่งขาดคุณสมบัติและปฏิบัติผิดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ทางคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม จะตัดสิทธิไมใหผูประกอบการรายดังกลาวเขา
รวมโครงการฯ แตถาหากหมายถึงจะดําเนินการอยางไรกับผูท่ีเก่ียวของ ในการทําใหผูประกอบการในท่ีนี้
หมายถึง มทร.ศรีวิชัย ถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขารวมโครงการฯ คงไมใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑนม แตเปนเรื่องของ มทร.ศรีวิชัย ท่ีจะไปดําเนินการเอง ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

๔.๖ กฎ ก.พ.อ. วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ความเปนมา

ผลจากการประกาศข้ึนเงินเดือนของขาราชการท่ีมีตําแหนงชํานาญการ (คศ.๒) หรือ ตําแหนง
อาจารยลงมา เพ่ิมรอยละ ๔ สวนตําแหนงชํานาญการพิเศษ (คศ.๓) หรือ ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปใหปรับ
เพดานข้ึนรอยละ ๑๐ มีผลใหตําแหนงอาจารยเงินเดือนจะไปตันท่ี ๔๓,๖๐๐ บาท ผูชวยศาสตราจารยจะ
ไปตันท่ี ๕๙,๕๐๐ บาท รองศาสตราจารยจะไปตันท่ี ๗๐,๓๖๐ บาท และศาสตราจารยจะไปตันท่ี
๗๔,๓๒๐ บาท (๗๖,๘๐๐ บาท)

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ



๘

๔.๗ กฎ ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ความเปนมา

ผลจากการตอสูเรียกรองสิทธิอันชอบธรรมเพ่ือใหเทียบเคียงไดกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาหลายป ซึ่งประกอบดวยกลุม ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แหง (ปคมทร.) ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
แหงประเทศไทย (ทปสท.) และ ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ทํา
ใหการเรียกรองสิทธิดังกลาวประสบผลสําเร็จ และไดมีประกาศในราชกิจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ มีผลทําใหผูดํารงตําแหนงอาจารยจะขามแทงเงินเดือนไปตันท่ี ๕๙,๕๐๐ บาท ผูชวยศาสตราจารย
จะขามแทงไปตันท่ี ๗๐,๓๖๐ บาท รองศาสตราจารยจะขามแทงไปตันท่ี ๗๔,๓๒๐ บาท และศาสตราจารย
จะขามแทงไปตันท่ี ๗๖,๘๐๐ บาท

ตองขอขอบคุณท่ีทุกคนรวมดวยชวยกันตอสูจนประสบความสําเร็จ และมีบุคคลหนึ่งท่ีตอสูแบบไม
ยอทอตามทวงถามตลอดเวลา คือ ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา กรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ปจจุบันเปนหนึ่งในคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และเปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือปรับปรุงรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

๔.๘ ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ความเปนมา

ก.พ.อ. ไดออกประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ



๙

๔.๙ หนังสือจาก ปอมท. และ ทปสท. กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
เรื่อง ขอความเปนธรรมในการปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๔ และการปรับเพ่ิมเงินเดือนรอยละ ๘
ความเปนมา

ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางตัวแทน ปอมท. และ ทปสท. ไดมีตัวแทนเดินทางไปทําเนียบ
รัฐบาลเพ่ือยื่นหนังสือ ๒ ฉบับ เพ่ือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เรื่อง
ขอความเปนธรรมในการปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๔ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเรื่อง
ขอความเปนธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เก่ียวกับเงินเพ่ิมรอยละ ๘ เพ่ือให
เทียบเคียงไดกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หากไมเปนผล ทางสภาคณาจารยและขาราชการ และสภาอาจารยมหาวิทยาลัย จะระดมพลัง
มวลชนไปยังทําเนียบรัฐบาล

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (การจายคาเทอมแบบเหมาจาย
ของมหาวิทยาลัยฯ) ท่ีมิชอบ (ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชยปกรณ)
ความเปนมา

ดวยสภามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันท่ี ๗
มกราคม ๒๕๕๗

ซึ่งจากประกาศดังกลาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงใหกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการ ทราบ ในคราวประชุมสภาคณาจารยฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธท่ี ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๑ และเห็นวาประกาศดังกลาวมีขอบกพรองตามเอกสารแนบทายของประกาศ ซึ่งในวัน
เสารท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ประธานสภาคณาจารยฯ ไดนําประกาศดังกลาวไปหารือกับผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วา ประกาศดังกลาวมีขอบกพรองตามเอกสารแนบทาย (๑๖
รายการท่ีรวมในคาธรรมเนียมการศึกษา) เห็นควรแกไขเอกสารแนบทายใหม



๑๐

ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ หลายคณะไดนําหัวเข็มขัด เนคไท เข็มตรามหาวิทยาลัย กระดุม และ
ตุงติ้ง (นศ.ชายและหญิง) ไปขายใหนักศึกษา ซึ่งในท่ีประชุมหองใชบางยาง ประธานไดสอบถามถึงเรื่อง
ดังกลาวตออธิการบดี และอธิการบดีตอบวากําลังดําเนินการสั่งซื้อใหซึ่งตองมีระเบียบรองรับ

ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธานสภาคณาจารยฯ ไดขอสําเนาประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งพบวา มหาวิทยาลัยไดออกประกาศดังกลาวใหม ซึ่งประกาศ ณ
วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไดตัดเอกสารแนบทายออก

แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดกระทําการมิชอบ เพราะในการออกประกาศฯ ณ วันท่ี ๗ มกราคม
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดคิดคาเหมาจายโดยไดรวมรายการตางๆ ตามเอกสารแนบทายไวท้ังหมดแลว แต
เม่ือไดออกประกาศฯ ใหม ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ไดตัดรายการท้ังหมดท้ิงไป สภาคณาจารยและ
ขาราชการเห็นควรมีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือเสนอแนะและใหคําปรึกษาตอ
มหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใหถูกตองและเปนธรรมตอนักศึกษาตอไป

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือแจงใหมหาวิทยาลัย

ทราบ และดําเนินการแกไข โดยใหคิดคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา คาเครื่องหมายมหาวิทยาลัย (หัวเข็ม
ขัด เนคไทและเข็มตรามหาวิทยาลัย ของนักศึกษาชาย กระดุม หัวเข็มขัด ตุงติ้ง และเข็มตรามหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาหญิง) ท่ีมหาวิทยาลัยเคยคิดรวมเอาไวในประกาศฯ ครั้งแรก ไปหักออกจากคาธรรมเนียม
การศึกษา โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ฉบับใหม

๕.๒ พิจารณาการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผูมีผานสัมภาษณและมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาตอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ความเปนมา

ไดมีผูปกครองรองเรียนผานสภาคณาจารยและขาราชการ ถึงการออกประกาศท่ีมิชอบของ
วิทยาลัยรัตภูมิ ในการเก็บเงินคายืนยันสิทธิ์ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงินคา
ยืนยันสิทธิ์และคาลงทะเบียนมาดวย และจากการสอบถามขอมูลทราบวามีการดําเนินการดังกลาวมา
หลายปแลว

เพ่ือมิใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยกระทําการท่ีมิชอบเขาขายทุจริต สภาคณาจารยและ
ขาราชการเห็นควรมีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย
และผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป



๑๑

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบหมายอาจารยปรีชา  ชัยกูล (กรรมการสภาคณาจารยฯ)

หาขอมูลและหลักฐานเพ่ิมเติม และรายงานใหสภาคณาจารยและขาราชการ ทราบในการประชุมครั้งท่ี ๔/
๒๕๕๘

๕.๓ พิจารณาการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายการคาตอบแทนในการ
จัดการศึกษาภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๘
ความเปนมา

จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายการคาตอบแทนในการจัด
การศึกษาภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๓.๒

(๓.๒) บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) ใหไดรับคาตอบแทนดังนี้
(๓.๒.๑) สอนภาคบรรยาย เบิกในอัตราไมเกินหนวยชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(๓.๒.๒) สอนภาคปฏิบัติ เบิกในอัตราไมเกินหนวยชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท

จากการออกประกาศดังกลาวจะเห็นวา มีการใชดุลพินิจในการกําหนดคาตอบแทนภาคบรรยาย
และปฏิบัติท่ีไมถูกตอง เพราะมหาวิทยาลัยตองการใหอาจารยผูสอนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งการสอน
ภาคปฏิบัตินั้นผูสอนตองรับผิดชอบมากเพ่ือใหนักศึกษาไดมีทักษะท่ีจะปฏิบัติไดจริง และคาหนวยกิตใน
วิชาภาคปฏิบัติจะเก็บเงินคาหนวยกิตสูงกวาวิชาภาคทฤษฎี (บรรยาย) และสามารถอางอิงถึงภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติวามีความสําคัญเทากัน ตางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูตอผูรับการสอนควบคูกันไป จึงมี
ความสําคัญโดยมิอาจจะแยกกันไดโดยเด็ดขาด ดังหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๓/(คกอ.๒)/๑๖๓ ลงวันท่ี
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ และเพ่ือใหการสอนภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะมากข้ึน และจากเหตุผลขางตน สภาคณาจารยและขาราชการเห็นควรมีมติให
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยเพ่ือแกไขประกาศฉบับดังกลาว
โดยแกไขคาตอบแทนภาคปฏิบัติเทากับภาคบรรยาย

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ ใหสภาคณาจารยฯ มีหนังสือใหมหาวิทยาลัยทบทวนเพ่ือ

แกไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายการคาตอบแทนในการจัดการศึกษาภาค
สมทบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ (๓.๒) (๓.๒.๒) สอนภาคปฏิบัติ  เบิกในอัตราไมเกิน ๖๐๐ บาท และใหเปนไป
ตาม ท่ี นร ๐๕๐๓/(คกอ.๒)/๑๖๓

๕.๔ พิจารณาใหมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในการเบิกจายคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖
ในกรณีท่ีสวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง



๑๒

เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของพบวา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
มาตรการประหยัดในการเบิกจายคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนประกาศท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ไมสามารถ
นํามาบังคับใชได กฎหมายท่ีเก่ียวของมีดังนี้

๑. พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

พิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๑๐ กําหนดวา “การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
โดยใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง
(๓) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สวนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน”
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕ วรรคสอง กําหนดวา

“ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”

พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖
“หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมข้ึนไป มีอํานาจ
หนาท่ีมีในการบริหารงบประมาณรายจาย เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามความจําเปน
และประหยัดภายใตหลักเกณฑ และอัตราการจายตามพระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ หัวหนาสวน
ราชการดังกลาวอาจออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือควบคุมคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ใหมีการใชจายเทาท่ีจําเปนและประหยัดก็ได”

ตามขอกฎหมายดังกลาว เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปน
สวนราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยฯ จึงเปนสวนราชการท่ีไมมี
ฐานะเปนกรม ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และมาตรา ๕ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกอบกับมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดให
หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมข้ึนไปเทานั้น มี
อํานาจหนาท่ีออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือควบคุมคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการใหมีการใชจายเทาท่ีจําเปนและประหยัดได  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงไมมี



๑๓

อํานาจออกมาตรการประหยัดงบประมาณแตอยางใด สภาคณาจารยและขาราชการเห็นควรมีมติให
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. เสนอมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
มาตรการประหยัดในการเบิกจายคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหดําเนินการเบิกจายตามอัตราท่ีระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ กําหนด

๒. เสนอมหาวิทยาลัยฯ เวียนแจงหนวยงานในสังกัดใหรณรงคการใชจายงบประมาณ
อยางประหยัด

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือเพ่ือเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกจายคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศใหทุกหนวยงานทราบ

๕.๕ พิจารณาเสนอแนะมหาวิทยาลัยเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
ความเปนมา

ตามพระราชบัญญัติมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แสดงใหเห็นเจตนารมณของกฎหมายท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยมี ๓ สภา คือ
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาคณาจารยและขาราชการ โดยในมาตรา ๒๗ (๖) ไดระบุวา
“สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
วิทยาเขต และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา”

จากโครงสรางการแบงสวนราชการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจไมเขาใจ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ดีพอ เนื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ ไมไดอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดี สภาคณาจารยและขาราชการ มีอํานาจและหนาท่ีตามมาตรา ๒๓
ดังนี้

มาตรา ๒๓ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้
(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

จรรยาบรรณแหงวชิาชีพ
(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนําเสนอ

ความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการ

ดําเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการทาง
วินัย



๑๔

เพ่ือใหโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถูกตองตาม
พ.ร.บ. สภาคณาจารยและขาราชการเห็นควรมีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือ
เสนอแนะตออธิการบดีเพ่ือเสนอแนะโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ท่ีถูกตองใหทราบ
เพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนใหสภาคณาจารยไปอยูดานบนตรงขามสภาวิชาการและใหตัดคณะกรรมการ
พัฒนาเชิงนโยบาย คณะกรรมการประจํา/คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยออกจากโครงสรางการแบงสวนราชการ เพ่ือใหโครงสรางการแบงสวนราชการถูกตําแหนง
ตามโครงสรางท่ีพระราชบัญญัติมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนด

๕.๖ พิจารณาเสนอแนะแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ความเปนมา

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก แตพบวาพนักงานมหาวิทยาลัยเหลานี้ไมมีเสถียรภาพ ไมมีขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน หวงพะวงเรื่องของการตอสัญญา

สภาคณาจารยและขาราชการเห็นควรมีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือ
เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญคือ เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผานการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ ภายใน ๖ เดือน หรือ ๑ ป ก็ใหทําสัญญาจางปฏิบัติงานกับ
มหาวิทยาลัยจนถึงวันเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือเสนอแนะสภา

มหาวิทยาลัยแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหความม่ันคงในหนาท่ีการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขวัญกําลังใจในการทํางาน โดย
ในระเบียบใหกําหนดวาเม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผานการประเมินภายในระยะเวลา ๑ ป ใหบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยไปไดจนเกษียน โดยไมตองมีการตอสัญญาอีก

๕.๗ พิจารณาเสนอแนะการจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนใหแกหัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการระดับกอง หัวหนาสํานักงานระดับคณะ และหัวหนาระดับงาน
ความเปนมา

ดวยรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รศ.
จิระพันธ หวยแสน) แจงวา ทาง ป.ป.ช. ไดเขาทําการตรวจสอบการจายเงินประจําตําแหนงและ



๑๕

คาตอบแทนหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการระดับกอง หัวหนาสํานักงานระดับคณะ และหัวหนา
ระดับงาน โดยชี้มูลวาเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย

ในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีการตั้งหนวยงานระดับกองท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย (ขณะนี้ทางสภาคณาจารยฯ ไดฟองศาลปกครองไว) และไดแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการ
(อาจารย) ทําหนาท่ีรักษาราชการแทนตั้งแตระดับหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการระดับกอง
หัวหนาสํานักงานระดับคณะ และหัวหนาระดับงาน เปนจํานวนมาก และไดจายเงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนใหกับบุคคลดังกลาว ซึ่งอาจเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย สภาคณาจารยและขาราชการเห็น
ควรมีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของ
เพ่ือดําเนินการใหถูกตองตอไป

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือ

เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง

๕.๘ พิจารณาเสนอแนะการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
ความเปนมา

ปญหาท่ีไดรับฟงจากอาจารยในหลายหนวยงาน และจากขอมูลท่ีไดรับผานทางอีเมลของ
RMUTSVMAN ซึ่งมีขอความฝากถึง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เก่ียวกับปญหาการรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย และทราบวาอธิการบดีมีนโยบาย
ใหทุกหนวยงานรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยใหเพ่ิมคุณสมบัติของผูสมัครตองผานการ
เรียนแผน ก. เทานั้น

เพ่ือใหการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ไมเกิดปญหาในการรองเรียนหรือฟองรองภายหลัง จึง
เห็นวา สภาคณาจารยและขาราชการ ควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ือเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในการรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีตองผานการเรียนแผน ก. วามีผลดีและผลเสียอยางไร

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ เสนอแนะมหาวิทยาลัยในการ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยไมแบงแยก แผน ก. หรือแผน ข. โดยใหเพ่ิมประสบการณ
การสอนผนวกเขาดวย และตองมีการสอบภาคปฏิบัติ ภาษาอังกฤษตองผานมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เชน
TOEFL, TOEIC, IELTS หากไมผานตองสอบขอสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย



๑๖

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ
๖.๑ พิจารณาอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความเปนมา

จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สภาคณาจารยฯ เห็นวาเปนการจัดเก็บคาธรรมเนียม(เหมาจาย) ท่ีสูงเกินไป และไมเอ่ือให
นักศึกษาเขาเรียน อีกท้ัง หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยวิชา ก็ตองจายคาธรรมเนียม(เหมาจาย) เทา
เดิม และสภาคณาจารยเห็นวาควรเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามจริง คือเก็บแบบเดิมท่ีคิดตามหนวยกิต

เพ่ือใหสภาคณาจารยฯ สามารถสรุปคาใชจายท่ีเหมาะสม จึงขอวิธีการคิดคาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจายท้ังหมดจากมหาวิทยาลัย และหากมหาวิทยาลัยไมสงรายละเอียดใหสภาคณาจารยฯ มีมติ
ใหมีหนังสือถึงศูนยขอมูลขาวสารตอไป

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือชี้แจงใหมหาวิทยาลัย

ทราบ และขอขอมูลวิธีการคิดคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายท้ังหมดจากมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
ภายในเวลา ๑๕ วัน หากไมไดรับใหมีหนังสือถึงศูนยขอมูลขาวสาร ตอไป

๖.๒ พิจารณาจํานวนเงินคาวัสดุฝกรายหัวของนักศึกษาทุกคณะ
ความเปนมา

จากคํารองเรียนของอาจารยในมหาวิทยาลัย ท่ีพบวา มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให
หนวยงานตางๆ ในอัตราท่ีต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งท่ีผานมางบประมาณท่ีจัดซื้อวัสดุฝกไมเพียงพอ อีกท้ัง
การจัดซื้อวัสดุฝกท่ีลาชา ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดเต็มประสิทธิภาพ

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ขอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินคาวัสดุฝกรายหัวของนักศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหทุกคณะ

๖.๓ พิจารณาการจัดเก็บและการดําเนินการเก่ียวกับคาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย และคาหองสมุด
ความเปนมา

จากคํารองเรียนของอาจารยในมหาวิทยาลัย ท่ีพบวา มหาวิทยาลัยจัดเก็บเงินเก่ียวกับคาบริการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย และคาหองสมุด ทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีจํานวนมาก แตไมไดเอ้ือประโยชนหรือ
คืนใหกับนักศึกษา มีเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของเทานั้นท่ีนําเงินดังกลาวไปบริหารจัดการ

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือ

สอบถามและขอรายละเอียดการบริหารจัดการงบประมาณดังกลาวท่ีผานมา



๑๗

๖.๔ พิจารณาการเก็บเงินคาคอมพิวเตอรและเครือขายในภาคการศึกษาฤดรูอน
ความเปนมา

จากคํารองเรียนของนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เก่ียวกับการเก็บเงินคาคอมพิวเตอรและ
เครือขายในภาคการศึกษาฤดูรอน โดยนักศึกษาแจงวาจะเก็บเงินดังกลาวจากนักศึกษาสาขาระบบ
สารสนเทศเพียงสาขาเดียว นักศึกษาสาขาอ่ืนๆ ไดรับการยกเวน จากการตรวจสอบหลักฐานการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา พบวา การลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ทางมหาวิทยาลัยได
จัดเก็บเงินคาคอมพิวเตอรและเครือขายในภาคการศึกษาฤดูรอน จริง ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๓ (๓.๓๐) คาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย
ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท (ยกเวนการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนและภาคการศึกษาท่ีมีสหกิจศึกษา
การฝกงาน การฝกสอน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพตลอดภาคการศึกษา)

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือ

แจงใหมหาวิทยาลัยทราบเก่ียวกับการจัดเก็บเงินคาคอมพิวเตอรและเครือขายในภาคการศึกษาฤดูรอน ผิด
ระเบียบ ใหมหาวิทยาลัยคืนเงินดังกลาวกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียบเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน

๖.๕ พิจารณาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือรองรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหไดรับวุฒิ
อนุปริญญาอีก ๑ วุฒิ
ความเปนมา

จากบันทึกขอความ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะหดําเนินการเก่ียวกับ
การใหอนุปริญญาแกนักศึกษากอนข้ันไดรับปริญญาตรี ของหลักสูตรสาขาวิศวกรรมสํารวจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร

สภาคณาจารยฯ ไดศึกษาถึง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศการ
ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวง วาดวย
หลักเกณฑการใหอนุปริญญาสําหรับผูท่ีสอบไลไดครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๙ มีความเห็นวา การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนแนวทางท่ีดี และเอ้ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ๔ ป แลวไดรับวุฒิการศึกษา ๒ วุฒิ ซึ่งหากนักศึกษาไปสมัครทํางานสามารถใชวุฒิอนุปริญญาไปเทียบ
ไดกับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ มอบประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือเสนอแนะพรอมชี้แจง

รายละเอียดใหสภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพราะเปนประโยชนตอนักศึกษา และหากสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ควรใหทุกสาขาดําเนินการแกไขหลักสูตรใหรองรับวุฒิอนุปริญญา



๑๘

๖.๖ พิจารณาเห็นชอบใหประธานฯ และกรรมการดานพิทักษผลประโยชน ไปออกรายเสวนาสด ณ สถานี
ประชาชน ไทยพีบีเอส อีกครั้ง
ความเปนมา

จากขอมูลเอกสารท้ังหมดเก่ียวกับโรงผลิตนม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) แสดงและบงชี้ใหเห็นชัดวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยสมรูรวมคิด และเอ้ือ
ประโยชนใหกับเอกชนในการใหเอกชนเขาดําเนินการผลิตนมโรงเรียน ภายในโรงผลิตนมของมหาวิทยาลัย
ซึ่งสภาคณาจารยฯ ไดมีมติใหมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดท้ังหมดใหนายกสภามหาวิทยาลัยทราบ

ซึ่งท่ีผานมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแตงตั้งกรรมการ
เพ่ือสอบสวนขอเท็จจริง ไดชี้มูลและขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแกไขใหถูกตอง แตผูบริหารชุดปจจุบัน
ละเลย ไมสนใจ ยังคงกระทําการท่ีเขาขายทุจริตตลอดมา จนประธานฯ และกรรมการพิทักษผลประโยชน
และติดตาม หาขอมูลเอกสารตางๆ จนชี้ชัดวาผูบริหารบางคนและอธิการบดีกระทําผิดเขาขายทุจริต และ
เอ้ือประโยชนใหเอกชน และสถานีโทรทัศนเนชั่น และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ไดเสนอขาวอยางตอเนื่อง
จนเอกชน (คุณเจริญ  เดชเกิด) ไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอยกเลิกสัญญาโดยมีผลตั้งแต ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๗ และทางผูบริหารใหขอมูลท่ีบิดเบือน ใหรายตอสภาคณาจารยฯ วาเปนผูทําลายมหาวิทยาลัย ทํา
ใหมหาวิทยาลัยเสียรายได ซึ่งความจริงแลวผูบริหารเปนผูสมรูรวมคิด ปลอยปละละเลย เอกชนไมไดใชโรง
นมของมหาวิทยาลัยผลิตนมโรงเรียน ปลอยใหเอกชนสวมสิทธิ์โควตามหาวิทยาลัย ผูบริหารหลอกลวง
อ.ส.ค. และนักศึกษาไมไดเขาฝกงาน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัย สาธารณะชน เขาใจ
และรูขอเท็จจริง ท้ังหมด ประธานฯ และกรรมการพิทักษผลประโยชนควรเสนอขาวในรายการเสวนาสดท่ี
สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส อีกครั้ง

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ เห็นชอบใหประธานสภาคณาจารยฯ และกรรมการพิทักษ

ผลประโยชน นําขอมูลและเอกสารขอเท็จจริงนําเสนอผานรายการเสวนาสดท่ีสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส
อีกครั้ง เพ่ือเปนประโยชนสาธารณะเก่ียวกับการผลิตนมโรงเรียนใหกับเด็กไทยท่ัวประเทศ

๖.๗ พิจารณาปรับเปลี่ยนการดําเนินโครงการจดหมายขาวสภาคณาจารยและขาราชการ
ความเปนมา

จากการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ จากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวยกรรมการสภาคณาจารยฯ มีภาระงานหลักคือการเปนอาจารยสอน
ทําใหผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการจดหมายขาวสภาคณาจารยและขาราชการ ไมสามารถดําเนินงาน
ตามแผนได ประกอบกับเจาหนาท่ีของสภาคณาจารยฯ ไดลาออก และท่ีผานมาเจาหนาท่ีไมมีความรูใน
การจัดการจึงไมสามารถชวยงานไดเทาท่ีควร ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผน

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
มติสภาคณาจารยและขาราชการ เห็นชอบใหประธานสภาคณาจารยฯ มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย

เพ่ือปรับเปลี่ยนการดําเนินโครงการของสภาคณาจารยฯ
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