
รายงานการประชุม 

สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันศุกรท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมยางนา ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ  ตั้งธรรมกุล   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยชวกร  มุกสาน      รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  คงแกว   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยยืนยง  วาณิชยปกรณ   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  สากุล      กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๗. อาจารยสัมพันธ  พรหมหอม    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๘. อาจารยขวัญชีวา  หยงสตาร    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๙. นายปกรณ  ชาติพันธุ     กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. นายสุจินดา  แซฮ้ัน     กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๑. นางสาวมุทิตา  แกวนาแค       กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๒. อาจารยสุพร  ฤทธิภักดี     กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๓. อาจารยอัจฉรา  รัตนมา       กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  นาคฤทธิ์   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๑ (ไปราชการ) 

๒. อาจารยปรีชา  ชัยกูล     กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ไปราชการ) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 เม่ือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองคประชุม 

ประธานไดเปดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 



๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงท่ีประชุมทราบ 
 

๑.๑ ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ .๑ การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห ง                

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ซ่ึงการประชุมครั้งนี้สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

เปนเจาภาพ และกําหนดการประชุมในระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๑.๑.๒ ในรอบเดือนท่ีผานมามีญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต ซ่ึงกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการไดดําเนินการในการรวมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้ 

-  บิดาของ นายสุพรรณ  รอดจันทร  

-  มารดาของ นางประทุมทิพย  ศรีสุกใส 

-  อาจารยเฉลิม แกวจันทร และภรรยา  

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ    รับทราบ 

๑.๒ รองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี 

๑.๓ เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๓.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒๕๕๙ ณ หองประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑.๓.๒ รายงานคาใชจายและเงินคงเหลือในบัญชี และอ่ืนๆ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแกไขรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐– ๑๖.๐๐ 

น. ณ หองประชุม โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

แกไขระเบียบวาระท่ี ๕.๔ หนา ๑๕  บรรทัดท่ี ๔   

แกไขจาก นย 

เปน  นาย 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องครั้งท่ีแลว  

- ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย             

ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  

รองศาสตราจารยประเสริฐ  ชิตพงศ ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต

วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๔๒-๗/๒๕๕๙ 

จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๔๒-๗/๒๕๕๙  

  วาระ ๖.๘ พิจารณาบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ในคราวประชุมวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดพิจารณา       

ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕ ราย โดยมีขอเสนอแนะในราย    

Mr.Harald Link ควรใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ปริญญา 

๑ Mr.Harald  Link 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(การจัดการ) 

๒ นายฉัตรกมล  มุงพยาบาล 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

๓ นายประกอบ  ทรัพยยอดแกว 
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

๔ นางจําเนียร  ไชยรัตน 
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร) 

๕ นายนันทพงศ  นาคฤทธิ์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

(การโรงแรมและการทองเท่ียว) 

  

 



๔ 
 
 วาระ ๖.๑๐ ผลการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

   ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของรองศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส ตามท่ีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแลว

เห็นวา ผานการประเมิน คุณภาพอยูในระดับดีมาก และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ      

ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ และอนุมัติใหตําแหนงศาสตราจารยไมกอน   

วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๓ ความคืบหนาของการเรียกรองขอปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๘  

จากกรณี ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง และประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคล ๙ แหง เรียกชื่อยอวา “ทปสท”) ไดเรียกรองถึงการเพ่ิมเงินเดือนรอยละ ๘ ใหแกขาราชการพลเรือน   

ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เพ่ือใหเทียบเคียงไดกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดปรับเพ่ิม

เงินเดือนรอยละ ๘ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา ไดสงหนังสือแจงความคืบหนา

ตามหนังสือท่ี นร ๐๗๑๒.๒/... ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไข

เยียวยาใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (รอยละ ๘) จากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ถึง ผูอํานวยการสวนงบประมาณอุดมศึกษา ๗ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๔ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๒๕๕๙ (คดีการหักเงินรอยละ ๐.๑ 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)  

 จากกรณีท่ีอธิการบดีไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และสภาคณาจารยและขาราชการไดฟองคดี

ตอศาลปกครองสงขลาเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงศาลปกครองสงขลาไดมีคําสั่งนัดไตสวนในวันท่ี        

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศาลไดมีคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา  

ใหยกคําขอเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 



๕ 
 
๔.๕ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี ๑๘๒/๒๕๕๘ (คดีขอบังคับฯ วาดวย

หลักเกณฑการใหขาวฯ) 

 จากกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยหลักเกณฑ

การใหขาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภาคณาจารยและขาราชการไดฟองคดี

ตอศาลปกครองสงขลาเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๘๒/๒๕๕๘ ซ่ึงศาลปกครองสงขลา

ไดมีหมายแจงคําสั่งศาล ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงคําใหการเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดี 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๖ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี บ.๗๐/๒๕๕๘ (คดีการเบิกเงินคาสอนเกิน

ภาระงานสอน ในการคิดช่ัวโมงการสอนทฤษฎี=ปฏิบัติ) 

 จากกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงขัดกับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงผูฟองไดฟองศาลปกครองสงขลา เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘            

และศาลไดมีคําสั่งเรียกใหทําคําชี้แจง ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๗ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี ๑๑/๒๕๕๙ (คดีขอบังคับฯ วาดวย

จรรยาบรรณฯ) 

 จากกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยจรรยาบรรณ

ขาราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภาคณาจารยและขาราชการไดฟองคดี

ตอศาลปกครองสงขลาเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ซ่ึงศาลปกครองสงขลา  

ไดมีหมายแจงคําสั่งศาล ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงคําแถลงของผูถูกฟองคดี 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๘ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี บ.๓๐/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี         

บ.๔๐/๒๕๕๙ (คดีการหักเงินรอยละ ๐.๑ ของพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 จากกรณีท่ีอธิการบดีไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และสภาคณาจารยและขาราชการไดฟองคดีตอศาลปกครอง

สงขลาเม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงศาลปกครองสงขลาไดมีหมายศาลเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙     



๖ 
 
ใหทําคําชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ียังไมชัดเจน และในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศาลมีหนังสือ          

แจงคําสั่งศาลวา ไมรับคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๙ ศาลปกครองสงขลามีคําส่ังไมรับคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี ๔๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี ๘๔/๒๕๕๙ 

(คดีขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 จากกรณีท่ีอธิการบดีแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีไมชอบและไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ สภาคณาจารยและขาราชการจึงไดฟองคดีตอศาลปกครอง

สงขลาเม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงศาลไดมีหนังสือแจงคําสั่งศาลวา ไมรับคําฟองและใหจําหนายคดีออกจาก

สารบบความ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๔.๑๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๗๒/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗๓๒/๒๕๕๙ 

(คดีการเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอน ท่ีไมตองมีงานวิจัย) 

 จากกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ

คาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไมยอมจายเงินคาสอนเกิน     

ภาระงานสอน ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ ถึง ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๒ ผูฟองคดีจึงฟองศาลปกครองสงขลา             

ในคดีหมายเลขดําท่ี  ๒๑๐/๒๕๕๒ เม่ือป  พ.ศ. ๒๕๕๒ และศาลปกครองสงขลาได พิพากษาเม่ือวัน ท่ี                 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ในคดีหมายเลขแดงท่ี ๓๐/๒๕๕๕ ใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาสอนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง โดยไมตองคํานึงถึงการทําวิจัย แตมหาวิทยาลัยไมยอมรับในคําพิพากษาและไดอุทธรณไปยัง 

ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหยืนคําพิพากษา     

เหมือนศาลชั้นตน คําพิพากษาถึงท่ีสุด  

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาเห็นชอบใหฟองศาลปกครองสงขลา หากมหาวิทยาลัยดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

อํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามขอบังคับฯ ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 



๗ 
 
 ความเปนมา 

จากกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ เรื่อง การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ลงวัน ท่ี  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙              

โดยท่ีรับทราบอยูแลววาขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และพนักงานราชการ ลงสมัครและ  

เลือกกรรมการสภาคณาจารย ขัดกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามบันทึก    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๑๘๘๔/๒๕๕๘  

 สภาคณาจารยและขาราชการ ไดคํานึงถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจึงไดมีมติของสภาคณาจารยและขาราชการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ใหนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวย   

สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. .... ท่ีแกไขแลว เสนอวาระเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี            

๑๔๐ -๕ /๒ ๕๕๙  เพ่ื อ พิ จารณ าเห็ น ชอบ  ตามบั น ทึ กข อความ ท่ี  ศธ (สคจ ) ๐ ๕๘๔ /๑๕ ๓  ลงวัน ท่ี                        

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แตอธิการบดีไมยอมนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 และจากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙      

ในวาระ ๖.๓ สภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีมติใหเสนอวาระเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งท่ี     

๑๔๑ -๖/๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ตามบันทึกขอความท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๑๗๑ ลงวัน ท่ี                 

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ แตอธิการบดีก็ยังคงไมยอมนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยอางวาไดแกไข พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. .... แลว และอางอีกวาในยุค คสช. จะโปรดเกลาฯ เร็ว 

 เพ่ื อแกปญ หาท่ีจะเกิด ข้ึน ในการออกประกาศคณ ะกรรมการอํานวยการเลื อกตั้ งกรรมการ                 

สภาคณ าจารยและข าราชการ เรื่อ ง การเลื อกตั้ งกรรมการสภาคณ าจารยและข าราชการ ลงวัน ท่ี                    

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่ีขัดกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ได มีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ตามหนังสือท่ี  ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๐๓ ลงวัน ท่ี                 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ เรื่อง การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันท่ี      

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกสภามหาวิทยาลัยไดแจงวาหลังวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จะหารือผูเก่ียวของเปน

การดวน 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีหนังสือเรียนอธิการบดี ตามหนังสือท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๐๘ 

ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ท่ี ๖๒๕/๒๕๕๙    

ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และใหปฏิบัติตามขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมท้ังไดสําเนาหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยใหทราบ

เรื่องดังกลาวท้ังหมด และในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหทราบวาจะนําเรื่องเขา      

ท่ีประชุมกิจการสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 



๘ 
 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมีมติเห็นชอบใหฟองศาลปกครองสงขลา หากมหาวิทยาลัย

ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ                

เรื่อง การเลือกตั้ งกรรมการสภาคณ าจารยและข าราชการ โดยให มีการลงคะแนนเลือกตั้ งในวัน ท่ี                   

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  

   จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   มีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ฟองศาลปกครอง
ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง 

   เห็นดวยตามเสนอ  ๖ เสียง 
   ไมเห็นดวยตามท่ีเสนอ  ๕ เสียง 
   งดออกเสียง   ๑ เสียง  

 ๕.๒ พิจารณาแนวทางเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยจายเงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

 ความเปนมา 

 ดวยระเบี ยบกระทรวงการคลั ง วาด วยการจายเงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาท่ีขาดแคลน                  

ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ จนถึงปจจุบันยังไมมีการยกเลิก 

แตมหาวิทยาลัยไมเคยจายใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัยเลย ตางกับคณะสัตวแพทยท่ีสภามหาวิทยาลัย          

ออกขอบังคับใหจายคาตอบแทนกับอาจารยในคณะ 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   ใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง   

และเสนออธิการบดี ใหออกระเบียบในการจายคาตอบแทนสําหรับสาขาท่ีขาดแคลน 

๕.๓ พิจารณาแนวทางแกไขปญหากรณีมหาวิทยาลัยใหหนวยงานเก็บเงินคาเส้ือมหาวิทยาลัย (เส้ือสีเหลือง) 

โดยไมมีใบเสร็จรับเงิน 

 ความเปนมา 

 ดวยคณะและวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใหมในสังกัด    

มีกิจกรรมเขาคายคุณธรรม โดยบังคับเก็บเงินนักศึกษาทุกคนในการซ้ือเสื้อยืดสีเหลืองโดยไมมีใบเสร็จรับเงิน       

ซ่ึงอางวามหาวิทยาลัยใหดําเนินการขายเสื้อสีเหลืองใหนักศึกษาเขาใหมทุกคน ท้ังๆ ท่ีในการเก็บคาธรรมเนียม

เหมาจายของนักศึกษาไดคิดเงินคาเสื้อและอ่ืนๆ รวมอยูแลว 

 การกระทําดังกลาวของคณะและวิทยาลัย มีการกระทําท่ีเขาขายทุจริตในหนาท่ี สภาคณาจารยและ

ขาราชการซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีตามมาตรา ๒๓ แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘    

ควรพิจารณาแนวทางแกไขปญหามหาวิทยาลัยใหหนวยงานเก็บเงินคาเสื้อมหาวิทยาลัย(เสื้อเหลือง)               

โดยไมมีใบเสร็จรับเงิน 



๙ 
 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

๑. มีหนังสือแจงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

๒. มีหนังสือถึงหนวยงานภายนอกใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   เห็นชอบตามขอ ๑. ใหมีหนังสือแจงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 

๕.๔ พิจารณาเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาโครงการ

เยียวยา สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ คน (อาจารยสุพร  ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

 ความเปนมา 

 จากการประชุมคณะกรรมการพิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 

จากการท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และสภาวิศวกรไดรับรองหลักสูตรไปเม่ือ

วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รับรองนักศึกษาผูท่ีเขาศึกษา ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๕  

 และเม่ือนําขอมูลโครงการเยียวยานักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดออกประกาศใหยกเวนคาใชจายในการเรียน และใหสมัครเรียน เม่ือเดือน

มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๕๑ คน (รายละเอียดทางสภาคณาจารยฯ ไดมีมติใหยกเลิกโครงการไป และทาง ป.ป.ช. 

จังหวัดนครศรีธรรมราชไดเขาสอบปากคําไปบางสวนแลว)   

 นักศึกษาท่ีไดสมัครเรียนจํานวน ๕๑ คนนั้น สวนหนึ่งเปนขาราชการ สวนหนึ่งเปนพนักงานเอกชน และ

ประกอบธุรกิจสวนตัว รหัสนักศึกษาท่ีใชครั้งแรก คือ ๔๙๕๑xxxx จํานวน ๕๑ คน และเปลี่ยนมาเปน ๕๕๔xxxx 

จํานวน ๔๗ คน และเปลี่ยนมาเปน ๕๕๕xxxx จํานวน ๒๒ คน ท้ัง ๓ รหัส  จะเปนนักศึกษาภาคปกติเทียบโอน 

เนื่องจากใชวุฒิการศึกษาในการสมัครเขาเรียนคือ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

 เม่ือพิจารณาตามเอกสารหลักฐานผลการเรียน พบวาในภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๕ คาระดับวิชาเทคนิค

การเขียน กีฬาลีลาศ พลศึกษา เกรดให  S และ U ตอมาไดเปลี่ยนเปน AU และเปลี่ยนเปน A , B+.......          

และในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ วิชาปฏิบัติการทดสอบวัสดุ มีหนวยกิต ๑ หนวยกิต สําหรับปฏิบัติ และตอมาได

เปลี่ยนหนวยกิตเปน ๒ หนวยกิต แบงออกเปน ๑ หนวยสําหรับภาคทฤษฏีและ ๑ หนวยสําหรับภาคปฏิบัต ิ       

จึงเปนขอสงสัยวา กรณีนี้เปลี่ยนแปลงไดหรือไม และมีผลกระทบตอแผนการสอน ตารางสอน ระยะเวลาสอน และ

มีเหตุผลใดในการแกไขเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ท่ีเก่ียวของกับผลการเรียนจะตองมี

หนังสือและเหตุผลประกอบ พรอมกันนี้ เม่ือมีการอนุ มัติ เกรดโดยสาขา รองวิชาการ ผู อํานวยการ และ

คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯ แลว หากมีการแกไขใดๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนจะตองมีหนังสือและชี้แจง



๑๐ 
 
เหตุและผลใหคณะกรรมการวิทยาลัยทราบ เชนเดียวกับกรณีท่ีอาจารยประจําวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณี 

ของภาคใต ไดเกรดไขเกรดจาก C+ เปน A ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ จะตองทําการชี้แจงเหตุและผลให 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทราบ 

 นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาชื่อนายสันติ ราตรีพฤกษ ไมสามารถท่ีจะทําการศึกษาไดเนื่องจากพนสภาพ

จากการเปนนักศึกษาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๖ ไดคาเฉลี่ย ๑.๔๑ เพราะคิดคาระดับคะแนนวิชาในภาคเรียนท่ี 

๓/๒๕๕๕ (วิชาในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๕ ไดเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐) แตถาหากวิชาในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๕ ไดเกรดเฉลี่ย 

๓.๐๐ จะไมพนสภาพการเปนนักศึกษา คือไดคาเฉลี่ย  ๑.๕๕ แตหากไมรวมคาระดับคะแนนในภาคเรียนท่ี        

๓/๒๕๕๕ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ และมีขอสงสัยหากนักศึกษาคิดวา

ตนเองจะมีคาระดับคะแนนไมถึงนั้น  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนเทาท่ีจําเปน และอาจารยท่ีปรึกษา         

ควรจะแนะนําในการลงทะเบียนเรียนเชนกัน   

 ในสวนของวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา และวิชาโครงงานวิศวกรรโยธาและวิชาการฝกงาน    

ทางวิศวกรรมโยธา และวิชาอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏในผลการเรียนของนักศึกษาพบวาวิชาดังกลาวไมมีการเรียน       

การสอน จึงเปนขอสงสัยวานักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา       

(ภาคสมทบ) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม และในปจจุบันนี้ 

นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น ๑๑ คน ซ่ึงจะผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

และยังไมสําเร็จการศึกษาอีก ๑๑ คน 

 จากเหตุและรายละเอียดตางๆท่ีเกิดข้ึนทางสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเชิญอาจารยสมมาตร  สวัสดิ์ หัวหนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขารวมประชุมและอธิบายรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ท่ีใชในการเรียน

การสอนท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ จะตองจัดการเรียนการสอนเหมือนกับ                 

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ซ่ึงมติคณะกรรมการพิทักษผลประโยชนสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          

ราชมงคลศรีวิชัย มีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนการอนุ มัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา โครงการเยียวยา          

จํานวน ๑๑ คน 

 ๒. ใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) หลักสูตรป พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑  หลักสูตรผานข้ันตอนการทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือไม 

  ๒.๒  หลักสูตรภาคสมทบ ใชการเรียนการสอนกับนักศึกษาภาคปกติไดหรือไม 

  ๒.๓ จํานวนหนวยกิตถูกตองหรือไม 

 ๓. ใหทําหนังสือสอบถามทางสภาวิศวกรและกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับหลักสูตรวาสามารถทําการเรียน

การสอนไดหรือไม ตามท่ีมีขอมูลและหลักฐานท้ังหมดท่ีปรากฏ  



๑๑ 
 
 ๔. เสนอเขาสูสภาคณาจารยและขาราชการใหรับทราบมติของคณะกรรมการพิทักษผลประโยชนสภา

คณาจารยและขาราชการ อีกครั้ง 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

 เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 

(ภาคสมทบ) หลักสูตรป พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอเสนอตามมติคณะกรรมการพิทักษผลประโยชนสภาคณาจารยและ

ขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   ให มีหนั งสื อ ถึ งน ายกสภามหาวิทยาลัยพรอมแนบ เอกสาร          
เพ่ือทบทวนการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาโครงการเยียวยา สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร    
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ คน 

๕.๕ พิจารณาเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริงคาใชจายในโครงการออกคายการฝกปฏิบัติการ
สํารวจภาคสนามของสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และ        
การเก็บเงินนักศึกษาผูเขารวมโครงการจํานวน ๑,๕๐๐ บาทตอคน (อาจารยสุพร  ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

 ความเปนมา 

 ตามท่ีมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไดสงหนังสือ    

เรื่อง ใหตรวจสอบการเก็บเงิน ๑,๕๐๐ บาท ในการออกคายการฝกปฏิบัติการสํารวจภาคสนาม ตามเอกสารแนบ 

(ไมขอเปดเผยรายชื่อ) วามีอาจารยไดเก็บเงินเพ่ือนําไปเปนคาใชจายดานอาหารและคาท่ีพัก โดยอาหารท่ีนํามา

รับประทานไมสมเหตุสมผลกับท่ีไดเก็บเงินไป ๑,๕๐๐ บาท และคาท่ีพักยังไมชัดเจนวาไดจายจริงหรือไม และ    

ในการเก็บครั้งนี้ไมมีใบเสร็จ และไมมีการชี้แจงรายละเอียดใดๆ และโครงการดังกลาวทางมหาวิทยาลัยไดอนุมัติ

เงินโครงการมาท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท    

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

 เพ่ือใหเกิดความถูกตองวาการเก็บเงินครั้งนี้ไดกระทําถูกตองหรือไม รายละเอียดคาใชจายในดานตางๆ 

เชน คาท่ีพัก คาอาหาร (รายละเอียดรายการอาหารแตละม้ือ) จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง

คาใชจายในโครงการออกคายการฝกปฏิบัติการสํารวจภาคสนาม สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ และการเก็บเงินนักศึกษาผูเขารวมโครงการจํานวน ๑,๕๐๐ บาทตอคน  

 จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   มอบอาจารยสุพร ฤทธิภักดี ดําเนินการหาเอกสารหลักฐาน        

และตรวจสอบขอเท็จจริงกับผูเก่ียวของเปนการเบื้องตนกอน หากมีมูลจึงนําเขาสูวาระของสภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

 



๑๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

๖.๑ พิจารณาเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยนํามติสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการจายเงินคาสอนเกินภาระ

งานสอน 

 ความเปนมา 

ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามคดีหมายเลขดําท่ี         

อ.๓๗๒/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗๓๒/๒๕๕๙ (ศาลปกครองสงขลาไดอานคําพิพากษาของศาลปกครอง

สูงสุดเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยคําพิพากษาสรุปไดวา “การท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสอง (อธิการบดี และ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ไมดําเนินการเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูฟองคดีท้ังสี่ ถือวาเปนการ

ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และผูทําการสอนมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน

โดยไมตองมีงานวิจัยก็ได” และจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวไดผูกพันกับมติสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน ๔ ครั้ง ท่ีมหาวิทยาลัยตองถือปฏิบัติในการเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกผูทําการสอนท่ีมีสิทธิเบิก

เงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (สภาคณาจารยและขาราชการไดรับความ

อนุเคราะหขอมูลจากผูชวยศาสตราจารยเรวัตร เจยาคม ประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนแรกของ

มหาวิทยาลัย) ดังนี ้

๑.  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๒ เม่ือวันศุกร       

ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  

- ในระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่องพิจารณาอนุมัติรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย ท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารและ

คาตอบแทนรายเดือน 

มหาวิทยาลัยได เสนอรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย            

เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัย ท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทน     

รายเดือน ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ 

- ในระเบียบวาระท่ี ๖.๑  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดสะสมของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (รศ.มนัส อนุศิริ เปนคณบดี)  คณะบริหารธุรกิจ (รศ.เยาวพา  ณ นคร เปนคณบดี) และคณะ

ศิลปศาสตร (นางถนอมศรี เจนวิถีสุข เปนคณบดี)  

โดยมหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายงบประมาณ 

เงินรายไดสะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนบาท)  คณะบริหารธุรกิจ 

จํานวน ๖๓๖,๔๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนหกพันสี่รอยบาท) และคณะศิลปศาสตร จํานวน ๑,๕๒๑,๔๐๐ บาท 

(หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาท) เพ่ือจายเปนคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา          

พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกิน

ภาระงานสอนโดยอนุโลม 



๑๓ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  เลื่อนการพิจารณา เนื่องจากประเด็นดังกลาวอยูในกระบวนการฟอง

ศาล จึงควรรอคําพิพากษาของศาลเพ่ือเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการตอไป 

  ๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๒ เม่ือวันศุกร     

ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

- ในระเบียบวาระท่ี ๖.๔ เรื่องพิจารณาตรวจสอบการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรใหสภามหาวิทยาลัยในฐานะท่ีมี

อํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยนําเงิน

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงอธิการบดีท่ีเบิกจากเงินผลประโยชน(รายไดมหาวิทยาลัยฯ) 

ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ – วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ สงคืนเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอผิดพลาดตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหถูกตอง และ

พิจารณาทางวินัยสําหรับผูเก่ียวของตามควรแกกรณี 

 มติสภามหาวิทยาลัย    

๑. เห็นชอบใหอธิการบดีนําเงินดังกลาวคืนมหาวิทยาลัย 

๒. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกระเบียบการเบิกจายเงินผลประโยชนของ

มหาวิทยาลัยใหถูกตอง และในระหวางการดําเนินการนี้ ใหมหาวิทยาลัยงดจายเงินดังกลาวจนกวาระเบียบจะมีผล

บังคับใช 

๓. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันศุกร           

ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 - ในระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่องพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและ

คาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได  

   มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนง

ผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบริหารท่ีมีสิทธิไดรับจากเงินรายไดตามระเบียบและประกาศ          

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   มติสภามหาวิทยาลัย เลื่อนการพิจารณาจนกวาจะดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจาย      

คาสอนเรียบรอย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอมกัน ท้ังนี้ยังมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเชิญตัวแทน     

จากทุกพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงินดังกลาวประชุมรวมกัน 

๔. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันศุกร          

ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 - ในระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและ

คาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเลื่อนการพิจารณาการเบิกจายเงินประจําตําแหนง

ผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายไดจนกวาจะดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจายคาสอนเรียบรอยและ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอมกัน ท้ังนี้ยังมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเชิญตัวแทนจากทุกพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับ



๑๔ 
 
การเบิกจายเงินดังกลาวประชุมพรอมกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงเห็นสมควรเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบริหาร  

ท่ีมีสิทธิไดรับจากเงินรายไดตามระเบียบและประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติและรับรองมติท่ีประชุม โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ   

เบิกจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอนแทนรายเดือนจากเงินรายได ท้ังนี้ใหเบิกจายยอนหลังตั้งแตวันท่ี

สภามหาวิทยาลัยมีมติใหระงับการเบิกจายเงิน 

 แตนายคณโฑ ปานทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นวาควรจะอนุมัติพรอมกับ 

การเบิกจายเงินค าสอน เพ่ือให เปน ไปตามมติสภามหาวิทยาลัย จึ งสงวนสิทธิ์ ในการอนุ มัติ เบิ กจาย                  

เงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได 

 จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีหนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกอาจารยผูสอน       
ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๑ และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๒ ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

และมีมติใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกอาจารยผูสอนท่ีไมมีงานวิจัยตั้งแตภาคเรียนท่ี     
๒/๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน และรับรองมติท่ีประชุม 

๖.๒ พิจารณาเห็นชอบเพ่ือรองตอศาลปกครองสงขลาใหมีคําส่ังเรียกคําส่ังการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในรอบการเล่ือนเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จากมหาวิทยาลัย 

 ความเปนมา 

 สืบเนื่องจากกรณีอธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงประกาศดังกลาวจะนํามาใชในการสั่ง

เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแตรอบ

วัน ท่ี  ๑  เมษายน ๒๕๕๙  เปนตน ไป  และเปน เหตุ ให สภาคณ าจารยและข าราชการมีมติ ใหฟ องตอ                   

ศาลปกครองสงขลา ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๑๕๕๙ 

จากการตรวจสอบผูไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบางราย พบวาการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไมเปนไป

ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เนื่องจากบางคนท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากลับไดรับการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนมากกวาผูท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการท่ีสูงกวา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของ

อธิการบดีท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนเองหาประโยชนท่ีมิควรได  ใหแก

ตนเองและพวกพองท้ังทางตรงและทางออม โดยการขมเหง รังแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       

สวนใหญ และเปนการสรางระบบอุปถัมภข้ึนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทําใหการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไมโปรงใสและขาดความเปนธรรม ในท่ีสุดจะทําใหเกิดความแตกแยก    

ในกลุมของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และทําใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ

ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน จนอาจนําไปสูความเสียหายตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 



๑๕ 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ   มีมติเห็นชอบใหสภาคณาจารยและขาราชการ มีคํารองตอศาล

ปกครองสงขลาในคดีหมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๑๕๕๙ เพ่ือขอใหศาลปกครองสงขลามีคําสั่งเรียกคําสั่งการเลื่อน

เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในรอบการเลื่อนเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
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