
รายงานการประชุม 

สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

วันศุกรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชมุศรีวิชัย  ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ  ต้ังธรรมกุล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยชวกร  มกุสาน รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนที่ ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  คงแกว กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยยืนยง  วาณิชยปกรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  สากุล   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๗. อาจารยปรีชา  ชัยกูล  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๘. อาจารยสัมพันธ  พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๙. อาจารยขวัญชีวา  หยงสตาร กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. อาจารยสุพร  ฤทธิภักดี  กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๑. อาจารยอัจฉรา  รัตนมา    กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  นาคฤทธ์ิ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนที่ ๑ (ติดประชุม) 

๒. นายปกรณ  ชาติพันธุ  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ยุติการปฏิบัติหนาที่) 

๓. นายสุจินดา  แซฮ้ัน กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ยุติการปฏิบัติหนาที่) 

๔. นางสาวมุทิตา  แกวนาแค  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ยุติการปฏิบัติหนาที่) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบ         

องคประชุม ประธานไดเปดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง แจงที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

๑.๑.๑ ขาวดี สําหรับการปรับเพ่ิมเงินเดือนรอยละ ๘ เพ่ือใหเทียบเคียงกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดปรับเพ่ิมต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผศ.รัฐกร คิดการ ไดแจงวาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 



๒ 

 

เวลาประมาณ ๑๔.๔๕ น. หนาหอง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ แจงวาทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    
ไดลงนามในหนังสือ ในการขอปรับเพ่ิมและเยียวยาเงินเดือนรอยละ ๘ ของขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาแลว หลังจากที่ ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ และ ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา กรรมการขาราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และตอนน้ีไดสงเรื่องไปที่สํานักนายกรัฐมนตรี เรียบรอยแลว เพ่ือรอ
นายกรัฐมนตรี และ ครม. พิจารณาเทาน้ัน   

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

๑.๑.๒ ในรอบเดือนที่ผานมามีญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต ซึ่งกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการไดดําเนินการในการรวมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภาคณาจารยและขาราชการ ดังน้ี 

-  สามี อาจารยราตรี  เขียวรอด อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  บิดา คุณกุนวดี  สุขเกษม เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

๑.๒ รองประธานแจงที่ประชุมทราบ 

- ไมม ี

๑.๓ เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 

 ๑.๓.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันศุกรที่ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๕๙ ณ หองประชุมยางนา ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑.๓.๒ รายงานคาใชจายและเงินคงเหลือในบัญชี และอ่ืนๆ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศรีวิชัย ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแกไขรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิ ชัย ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙ วันศุกรที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา                     

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศรีวิชัย ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

ราชมงคลศรีวิชัย  ดังน้ี 

๑. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๙ บรรทัดที ่๖ จากลาง 

แกไขจาก มีหนวยกิจ ๑ หนวยกิจ   

แกไขเปน   มีหนวยกิต ๑ หนวยกิต 

 



๓ 

 

๒. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๙  บรรทัดที ่๕  จากลาง 

แกไขจาก เปลี่ยนหนวยกิจเปน ๒ หนวยกิจ 

แกไขเปน   เปลี่ยนหนวยกิตเปน ๒ หนวยกิต 

๓. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๙  บรรทัดที ่๓  จากลาง 

แกไขจาก จะตองมา 

แกไขเปน   จะตองมี 

๔. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๙  บรรทัดที ่๓  จากลาง 

แกไขจาก จะตองมา 

แกไขเปน   จะตองมี 

๕. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๑๐  บรรทัดที่ ๗  จากลาง 

แกไขจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

แกไขเปน   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๖. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๑๑  บรรทัดที่ ๔   

แกไขจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

แกไขเปน   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๗. แกไขระเบียบวาระที่ ๕.๔ หนา ๑๑  บรรทัดที่ ๔   

แกไขจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

แกไขเปน   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๘. แกไขระเบียบวาระที่ ๖.๑ หนา ๑๔  บรรทัดที่ ๖  

แกไขจาก ใหเบิกจายยอนหลักต้ังแตวันที่ 

แกไขเปน   ใหเบิกจายยอนหลังต้ังแตวันที่ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่อง สบืเนื่องครั้งที่แลว  

- ไมม ี 

 

 



๔ 

 

ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่  ๑๔๓ -๘/๒๕๕๙                    

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  (วาระ ๔.๑ ๖.๔ ๖.๗ และ ๖.๑๐) 

จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๓-๘/๒๕๕๙  

  วาระ ๔.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

ราชมงคลศรีวิชัย ดานแผนจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) 

และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดานแผนจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารทรัพยสินที่อยูในความ

ปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบ น้ัน  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีขอสังเกตและเสนอแนะดังน้ี  

๑. ในบางพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องการขอใชพ้ืนที่จากหนวยงานที่     

ดูแลรับผิดชอบ ในการดําเนินการเพ่ือขอใชพ้ืนที่ น้ัน มหาวิทยาลัยฯ จะตองมีความระมัดระวัง วาวัตถุประสงค  

ของการขอใช คือเพ่ือประโยชนทางการศึกษา คนควา วิจัย ไมไดขอใชเพ่ือกอใหเกิดรายไดกับมหาวิทยาลัยฯ      

ทุกอยางตองอยูบนพ้ืนฐานเพ่ือทางวิชาการทั้งหมด หากจะมีรายไดเกิดขึ้นก็เปนผลพลอยไดที่ตอบสนองตอ     

พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  

๒. ในการนําเสนอรายละเอียดยังไมครบถวน โดยตัวเลขคาสาธารณูปโภคจากงานวิจัย ยังไมครอบคลมุ

ไปถึงพ้ืนที่อ่ืน ขอมูลงานวิจัยทั้งหมดมีเฉพาะของพ้ืนที่สงขลา  

๓. ในเรื่องรายไดจากการลงทุน รายไดจากดอกเบ้ีย ตองพิจารณาสถาบันการเงินอยางรอบคอบ และ

ระมัดระวังในเรื่องความมั่นคงและอัตราความเสี่ยงดวย หากในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดต้ังสหกรณของ

มหาวิทยาลัยฯ เอง ก็ควรพิจารณานาเงินมาฝากกับสหกรณของมหาวิทยาลัยฯ เอง  

๔. หากมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการในเรื่องการจัดต้ังสหกรณ หากไมไดต้ังเปนสหกรณออมทรัพย    

ก็อาจจะต้ังเปนสหกรณบริการก็ได  

๕. อุปกรณหรือทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ควรนํามาสราง

มูลคา หากสามารถกอใหเกิดรายไดก็พยายามผลักดันใหเกิดรายได  

๖. ใหมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙            

(รอบ ๖ เดือนหลัง) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน) ในคราวเดียวกัน เพ่ือเปน

ประโยชนในการดูความเคลื่อนไหวในภาพรวม และหลังจากน้ันในปงบประมาณถัดไป มหาวิทยาลัยฯ         

ตองรายงานผลตามแผนฯ ทุก ๖ เดือน  

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

  วาระ ๖.๔ พิจารณาอนุมัติแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการ

ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ 



๕ 

 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน            

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกําหนดใหขาราชการที่ลาศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาที่อยู ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผานความเห็นชอบจาก              

สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และถือวาเปนการปฏิบัติราชการ และตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการ           

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดวา ผูซึ่งมีคุณสมบัติ และมหาวิทยาลัย

ประสงคตออายุราชการตองอยูในสาขาที่จะอนุญาตใหตออายุราชการ โดยตองกําหนดใหชัดเจนและอยูในแผน

อัตรากําลัง ๔ ป  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีขอสังเกตและเสนอแนะดังน้ี  

๑. ในแผนฯ ควรจะเนนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ มากกวาที่จะไปเนนยุทธศาสตรของ ๙ มทร.  

๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ หากหลักสูตรใด     

ที่ยังขาดแคลนมาตรฐาน มีอาจารยไมครบ หรือนักศึกษามาเรียนนอยลง ความตองการของตลาดแรงงานนอย 

มหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาดําเนินการปดหลักสูตร หรือทางออกที่ดีที่สุดคือ ยายไปอยูอีกแขนงหน่ึง           

ของหลักสูตรอ่ืน เพ่ือเปนการลดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และเพ่ือไมใหศาสตรน้ันหายไป  

๓. มหาวิทยาลัยฯ จะตองกําหนดเกณฑใหชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะตองเปนผูกําหนดเกณฑเอง      

ไมควรจะใหหนวยงานกําหนดเกณฑ เพราะหนวยงานอาจจะกําหนดเกณฑที่เปนการเขาขางตนเอง  

๔. การสงอาจารยไปศึกษาตอ ตองมีการกระจาย ไมควรใหไปศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันทั้งหมด 

เพราะเมื่ออาจารยกลับมาสอน ในหลักสูตรน้ันๆ ก็จะมีแนวคิดเดียวกันทั้งหมด  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

  วาระ ๖.๗ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน             

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ ขอ ๑๔ กําหนดไววา “การนําเงินรายไดประเภทเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาเงินรายไดหรือผลประโยชน ที่ไดจากการลงทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ และเงินรายไดหรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืนไปใชจาย ใหทําเปนงบประมาณรายจายประจําป” เสนอคณะกรรมการพิจารณา

งบประมาณซึ่งแตงต้ังโดยอธิการบดี กอนนําเสนอขออนุมัติตอสภาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีขอสังเกตและเสนอแนะดังน้ี  

๑. ในสวนของโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี หากมีความพรอมแลว 

มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติจัดต้ังเปนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยฯ จะไดจัดสรรงบประมาณลงไปใหชัดเจน  

๒. ยังขาดรายละเอียดขอมูลรายไดสะสมทีไ่มไดต้ังจายประจําป ควรจะนําเสนอดวย  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ 

รายงานขอมูลในสวนที่ยังไมครบถวนตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งตอไป และรับรองมติที่

ประชุม 



๖ 

 

  วาระ ๖.๑๐ พิจารณาวินิจฉัยขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารย

และขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 ความเปนมา  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดดําเนินการสรรหากรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ           

พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ เน่ืองจากกรรมการ      

สภาคณาจารยและขาราชการ จะพนจากตําแหนงตามวาระในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ จึงตอง

ดําเนินการสรรหาเมื่อวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยมหาวิทยาลัยฯ     

ไดออกประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรื่อง การเลือกต้ัง

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหรับสมัครผูสนใจเขารับ      

การเลือกต้ังในวันที่ ๑–๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และลงคะแนนเลือกต้ังในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ น้ัน โดย

ขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และพนักงานราชการ มีสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังและลงคะแนนในการเลือกต้ังดวย  

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีหนังสือบันทึก

ขอความ เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาสั่งการใหมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิก

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรื่อง การเลือกต้ังกรรมการ             

สภาคณาจารยและขาราชการ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใหเหตุผลวาพนักงานมหาวิทยาลัย              

(สายสนับสนุน) และพนักงานราชการ มิใชคณาจารยประจําและขาราชการ จึงไมมีสิทธิรับเลือกต้ังและ

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเรื่อง

เสร็จ ที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในการเปนประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ โดยสรุปวา “คําวา คณาจารยประจําและขาราชการ 

ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมมีความหมายรวมถึง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงไมสามารถออก

ขอบังคับกําหนดคุณสมบัติของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ใหหมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)” และในสวนของพนักงาน

ราชการ ไดอางถึงคําพิพากษา   ของศาลปกครองขอนแกน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามคดีหมายเลขดํา

ที่ ๑๙๖/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงที่ ๕๗๐/๒๕๕๖ สรุปวาพนักงานราชการมิใชคณาจารยประจํา และไม

อาจไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการได  

ในประเด็นดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ    

ตามขอบังคับดังกลาวไปแลว ซึ่งเจตนารมณของขอบังคับดังกลาว ก็เพ่ือใหสิทธิครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม         

ในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเปนประเด็นขอโตแยง การวินิจฉัยตีความตามขอบังคับดังกลาว เปนอํานาจของ             

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพิจารณาวาจะดําเนินการตอไปไดหรือไม 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๑. ใหมหาวิทยาลัยฯ ยุติการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ โดยใหยกเลิก

ประกาศในการดําเนินการทั้งหมด  



๗ 

 

๒. เลื่อนการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไปจนกวาการแกไข

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. จะเสร็จสิ้น  

๓. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทาํประกาศตามมติของสภามหาวิทยาลัยฯ ใหบุคลากรไดรับทราบ  

  ๔. รับรองมติที่ประชุม 

    จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 

๔.๒ รายงานการประชุมกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔๘-๙/๒๕๕๙ วันพุธ       

ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  (วาระ ๖.๒ และ ๖.๔) 

จากรายงานการประชุมกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔๘-๙/๒๕๕๙  

   วาระ ๖.๒ พิจารณาอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  ตามที่ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ตามความในมาตรา ๒๕ 

วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘        

ในการน้ี คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะพนจากการดํารงตําแหนงตามวาระ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ น้ัน 

 ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ   

สรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และพิจารณาแตงต้ังผูสมควรทําหนาที่เลขานุการจํานวนหน่ึงคน และ

ผูชวยเลขานุการหน่ึงคน ดังน้ี 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย 

 ๑ อธิการบดี    ประธาน 

 ๒. ...........................................  กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ) 

 ๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

 ๔. ...........................................  กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืนๆ) 

 ๕. ...........................................  กรรมการ (ผูแทนคณาจารย) 

 ๖. นางสฤญธรณ  พูลสวัสด์ิ  เลขานุการ (ผูอํานวยการกองบริหารบุคคล) 

 ๗. นางสาวปวีณา  หีมชูด   ผูชวยเลขานุการ (ผูปฏิบัติงาน) 

 

  วาระ ๖.๔ พิจารณาอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่               

๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามองคประกอบที่ ก.พ.อ. 

กําหนด ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖     

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน่ืองจาก



๘ 

 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดังกลาว จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๕๙  

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 

๔.๓ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําที่ บ.๒๘/๒๕๕๙ (คดีการหักเงินรอยละ 

๐.๑ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)  

จากการฟองศาลปกครองสงขลา ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คดีหมายเลขดําที่ บ.๒๘/๒๕๕๙      

กรณีอธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ลงวันที่   ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยใหอํานาจอธิการบดีหักเงินรอยละ ๐.๑ ของขาราชการฯ ทุกคนน้ัน         

ศาลปกครองสงขลา  ไดมีหมายแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ และ

หลังสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลจะทําการน่ังพิจารณาคดีตอไป  

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 
 

๔.๔ ความคืบหนาการย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําที่ บ.๗๐/๒๕๕๘ (คดีอธิการบดีไมปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)  

จากการฟองศาลปกครองสงขลา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คดีหมายเลขดําที่ บ.๗๐/๒๕๕๘     

กรณีอธิการบดีไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ       

งานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัย        

เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ลิดรอนสิทธ์ิ    

ของอาจารยผูสอนน้ัน ศาลปกครองสงขลาไดมีหมายแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงใน          

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และหลังสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ศาลจะทําการน่ังพิจารณาคดีตอไป 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 

๔.๕ ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามหนังสือที่ นร ๐๑๐๘/๓๓๒๑      

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (นายสุพร  ฤทธิภักดี  ช้ีแจง)  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดอนุมัติใหวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ      

การจัดการ เปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ) หลักสูตรป 

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเปดรับสมัครนักศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ (โครงการเยียวยา) และไดมีปญหาเก่ียวกับ



๙ 

 

การเรียนการสอน ในหลักสูตรดังกลาว  และเปนที่รับทราบกันมาโดยตลอด เชนในกรณีที่ประธานสภา

คณาจารยและขาราชการไดสงหนังสือถึงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการเพ่ือขอ

สําเนาเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ) หลักสูตร

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมไปถึงกรณีนายสุพร  ฤทธิภักดี ในฐานะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่ไดรับมติให

ติดตามและรายงานขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปญหาโครงการเยียวยา ก็ไมไดรับความรวมมือจากอํานวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ในการขอสําเนาเอกสาร จึงเปนเหตุใหตองอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผย

ขอมูลขาวสาร  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสารและไดทําการวินิจฉัยสิ้นสุดแลว โดยมีคําสั่งใหเปดเผยขอมูลทั้งสิ้น ๑๘ รายการ และใหดําเนินการ

อุทธรณอีก ๑๑ รายการ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 
 
๔.๖ ผลการยื่นคํารองขอคุมครองชวยเหลือพยาน ตามหนังสือที่ ปปช. ๐๐๒๐/๐๖๑๘ ลงวันที่ ๗  กันยายน 

๒๕๕๙  (นายสุพร  ฤทธิภักดี  ช้ีแจง) 

ตามที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.สันติพงศ  ต้ังธรรมกุล) และกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการ (นายสัมพันธ  พรหมหอม) และประธานพิทักษผลประโยชนและกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ (นายสุพร  ฤทธิภักดี) ได นําขอมูลการทุจริตอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ เกี่ยวของกับ                    

นายเจริญ  เดชเกิด ซึ่งเปนที่รับรูและรับทราบในวงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวานายเจริญ  เดชเกิด           

เปนเจาพอนมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคใต และเปนผูที่ เกี่ยวของโดยตรงกับโรงผลิตอาหารเสริม (นม)           

โรงเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยที่นายเจริญ  เดชเกิด ไดมาเปนผูผลิตและบริหารโรง

ผลิตอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ มาจนถึง            

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 จากที่สภาคณาจารยและขาราชการไดรับทราบมาโดยตลอดเกี่ยวกับคดีการทุจริตอาหารเสริม            

(นม) โรงเรียน ซึ่งคดีดังกลาวไดเขาสูการสอบขอเท็จจริงของเจาพนักงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาคดีน้ีมีมูลการทุจริตและเก่ียวของหลายฝายและ       

ไดเกี่ยวของกับนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการระดับสูง เจาพนักงาน ป.ป.ช. จึงไดแจงดวยวาจาวาเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.สันติพงศ  ต้ังธรรมกุล) และกรรมการ        

สภาคณาจารยและขาราชการ (นายสัมพันธ  พรหมหอม) และประธานพิทักษผลประโยชนและกรรมการ    

สภาคณาจารยและขาราชการ (นายสุพร  ฤทธิภักดี) ใหนายสุพร  ฤทธิภักดี ย่ืนคํารองขอความคุมครอง

ชวยเหลือพยาน ซึ่งผลการย่ืนหนังสือขอความคุมครองชวยเหลือพยานครั้งน้ี ทางสํางาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือ

แจงประสานไปยังผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(เอกสารลับ) 

 



๑๐ 

 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 
๔.๗ สถานีโทรทัศน สปริงนิวส ติดตอเพื่อเชิญประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผศ.สันติพงศ  ต้ังธรรมกุล) และประธานพิทักษผลประโยชนฯ (นายสุพร  

ฤทธิภักดี) ออกรายการสด เก่ียวกับการทุจริตอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นายสุพร  ฤทธิภักดี  ช้ีแจง) 

ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดมีมติในคราวประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘    

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ วาระ ๖.๖ ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และประธานพิทักษ                

ผลประโยชนฯ ออกรายการทางสถานีโทรทัศนในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตอาหารเสริม (นม) โรงเรียน                  

โดยนําขอเท็จจริงรวมเสวนาน้ัน ทางสถานีโทรทัศน สปริงนิวส ไดมีความสนใจและไดติดตอเบ้ืองตนผาน            

นายสุพร  ฤทธิภักดี ประธานพิทักษผลประโยชนฯ ทางผูดําเนินรายการจะแจงใหทราบอีกครั้งเพราะตอง

ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการถายทําและเสนอผูบริหารของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด อีกครั้ง 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาหนังสือรองเรียนจากบุคลากรไสใหญที่เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยสงถึง

บุคลากรมหาวิทยาลัยผานเมลของ RMUTSVMAN (อ.สัมพันธ พรหมหอม ช้ีแจง) 

 ความเปนมา 

จากกรณี หนังสือของบุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) เรียน อธิการบดีและนายกสภา

มหาวิทยาลัย ที่สงผานโดย RMUTSVMAN ซึ่งอางถึงผูบริหาร ระดับ รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฯ ที่มี

การกระทําและพฤติกรรมที่เขาขายทุจริตในหลายๆ อยาง เชน การเอารถของทางราชการไปใชสวนตัว การเอา

รถบัส  ไปบริการคนนอกมหาวิทยาลัย การทุจริตนํ้ามัน และการเอ้ือประโยชนใหพวกฟอง ซึ่งการกระทํา

ดังกลาว หากเปนจริงดังในหนังสือ บุคลากรในพ้ืนที่ไสใหญจะตองรับรูและทราบเรื่องดีที่สุด    

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีหนังสือเรียนนายก
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ทราบ เพ่ือสั่งการและดําเนินการตอไป เน่ืองจากหนังสือรองเรียนดังกลาว
เปนการแจงการกระทําที่เขาขายทุจริตประพฤติมิชอบ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ พ้ืนที่      
ไสใหญทั้ง ๓ คน ไดเห็นพองตองกันวามีมูลความจริง และสาเหตุที่ผูรองเรียนไมไดใสช่ือจริงเพราะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเอง 

 
  



๑๑ 

 

๕.๒ พิจารณาขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ 

 ความเปนมา 

 ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ จํานวน ๖ คน ไดหมดวาระลง       

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตองดําเนินการเลือกต้ังใหมภายใน ๙๐ วันหลังหมดวาระตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดให พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สามารถลงสมัครและ

ลงคะแนนเลือกต้ังได 

 จากคําวินิจฉัยของบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ พบวาในขอบังคับดังกลาว           

มีลักษณะเหมือนกับขอบังคับของสภาคณาจารยและขาราชการ (คณาจารยประจําและขาราชการ)           

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยวา คณาจารยประจําและขาราชการ ไมไดรวมถึงพนักงานสาย

สนับสนุนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพราะฉะน้ันพนักงานสาย

สนับสนุนจึงไมสามารถลงสมัครหรือลงคะแนนใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและ

ขาราชการ ได 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ  ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีหนังสือเรียนนายก

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการแกไขขอบังคับเพ่ือใหสอดคลองกับบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเปนประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๕ วรรคทาย กําหนดวา “คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผูเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ และ

วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” แสดงวา

การดําเนินการตามมาตรา ๑๕(๔) ตองดําเนินการตามขอบังคับ น่ันหมายถึงตองแกไขขอบังคับกอนจึงจะใหมี

การเลือกได 

 

๕.๓ พิจารณาการทําหนาที่ของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จะเกษียณอายุใน  

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ คน 

 ความเปนมา 

 ดวยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะเกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙ จํานวน ๓ คน และไมมีวาระการกระชุมที่จะแตงต้ังรองอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยใน



๑๒ 

 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจากคําวินิจฉัยของบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๑/

๒๕๔๖ เรื่อง การพนจากตําแหนงของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ ไดแสดงใหเห็นวารองอธิการบดีจะตอง

มีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน เมื่อเกษียณอายุไปแลวก็จะไมมีสถานภาพที่จะ

ดํารงตําแหนงตอไป 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีหนังสือเรียนนายก
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทบทวนการดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการแลว 
เพราะจะมีผลผูกพันไปถึงการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จนอาจมีการทักทวงซึ่งจะนําไปสู
การไมไดรับการโปรดเกลาฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

๖.๑ พิจารณามติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๔-๙/

๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจง (เฉพาะวาระ ๑.๑.๑) 

 ความเปนมา 

 ดวยหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับสิทธ์ิการลงสมัครและลงคะแนนเลือก

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ๒ ฉบับ 

๑. หนังสือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  

ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับมาตรา ๒๒ แหง 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  

จากหนังสือของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง ๒ ฉบับ นายกสภาไดนําเขาสูระเบียบวาระ     

ที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจง ซึ่งนายกสภาฯ ไดแจงในวาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ความเห็น

คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และหนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

เกี่ยวกับมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งสรุปไดวา            

ใหอธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเสร็จ

สิ้นกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการหมด

วาระวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) โดยไมมีการแกไขขอบังคับ และใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)          

พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทั้ง ๒ ฉบับ 



๑๓ 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีหนังสือเรียน      

นายกสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับวาระ ๑.๑.๑ ดังน้ี และรับรองวาระการประชุม 

๑. วาระ ๑.๑.๑ เปนวาระที่ประธานแจงที่ประชุม ซึ่งไมสามารถเปนวาระเพ่ือพิจารณาและจะมีมติไมได 

๒. การยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๓-๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ในวาระที่ ๖.๑๐ ขอ ๒ ไมสามารถกระทําไดในวาระที่ ๑.๑.๑ 

๓. การยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๓-๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ในวาระที่ ๖.๑๐ ขอ ๒ จะตองมีวาระเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระการประชุม 

๔. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๒ วรรคทาย กําหนดวา 

“จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามวรรคหน่ึง 

ตลอดจนการประชุมและดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย” แสดงวาการดําเนินการตามมาตรา ๒๒ ตองดําเนินการตามขอบังคับ น่ันหมายถึงตอง

แกไขขอบังคับกอนจึงจะใหมีการเลือกได 

การแกไขขอบังคับตองเปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย      

สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๙ “การขอแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับน้ี ตองไดรับคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด” 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

(นายกฤษฎา ลาพิยะ) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสพุร ฤทธิภักดี)   (ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ ต้ังธรรมกุล) 
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