
รายงานการประชุม 

สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมยางนา  ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ  ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  นาคฤทธิ์  รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๑ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยชวกร  มุกสาน    รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๒ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  คงแกว กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยยืนยง  วาณิชยปกรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  สากุล    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๘. อาจารยปรีชา  ชัยกูล   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๙. อาจารยสัมพันธ  พรหมหอม  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. อาจารยขวัญชีวา  หยงสตาร  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๑. อาจารยสุพร  ฤทธิภักดี   กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๒. อาจารยอัจฉรา  รัตนมา     กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายปกรณ  ชาติพันธุ   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ยุติการปฏิบัติหนาท่ี) 

๒. นายสุจินดา  แซฮ้ัน    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ยุติการปฏิบัติหนาท่ี) 

๓. นางสาวมุทิตา  แกวนาแค     กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ยุติการปฏิบัติหนาท่ี) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 เม่ือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค

ประชุม ประธานไดเปดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ โดยดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



๒ 

 

๑.๑.๑ ขาวดี สําหรับการขอปรับเพ่ิมเงินเดือนรอยละ ๘ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สายวิชาการ นั้น ผศ.อติชาติ  ภูมิวณิชชา กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และ

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแจงใหทราบวาเรื่อง

ดังกลาวไดสงถึงมือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) แลว 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

๑.๑.๒ ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) ไดเปนเจาภาพรวมทอดกฐิน

สามัคคี รายไดเพ่ือสมทบทุนสรางอุโบสถ ณ วัดกระทุมทองศรัทธาธรรม ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี       

จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงทางสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรวม

ทําบุญเปนเงินจํานวน ๓,๕๐๐ บาท (ใชเงินกองกลาง ๑,๕๐๐ บาท ประธานฯ ไดเรี่ยไรจากนักศึกษาและ

อาจารยได ๑,๐๐๐ บาท และประธานฯ ไดสมทบเพ่ิมอีก ๑,๐๐๐ บาท) ขอใหกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการไดรับสวนบุญสวนกุศลดวย 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

๑.๑.๓ ในรอบเดือนท่ีผานมามีบุคลากรและญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เสียชีวิต ซ่ึงสภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการในการรวมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภา

คณาจารยและขาราชการ ดังนี้ 

- นางสาวสุรีรัตน สุวรรณรัตน เจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคล ถึงแกกรรม 

- บิดาของ อาจารยธาม วชิรกาญจน คณะสถาปตยกรรม ถึงแกกรรม 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่อง รองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี 

 
๑.๓ เรื่อง เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ในวันศุกรท่ี ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ณ หองประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑.๓.๒ รายงานคาใชจายและเงินคงเหลือในบัญชี และอ่ืนๆ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันศุกร ท่ี ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศรีวิชัย ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแกไขรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศรีวิชัย ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ดังนี้ 

๑. แกไขระเบียบวาระท่ี ๑.๑ หนา ๑ บรรทัดท่ี ๑ จากลาง 

แกไขจาก ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ 

แกไขเปน   ผศ.รัฐกร คิดการ 

๒.  แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หนา ๕ บรรทัดท่ี ๔ จากลาง 

แกไขจาก ประจาป 

แกไขเปน   ประจาํป 

๓. แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หนา ๕ บรรทัดท่ี ๔ จากลาง 

แกไขจาก นาเสนอ 

แกไขเปน   นําเสนอ 

๔. แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หนา ๖ บรรทัดท่ี ๑๐ จากลาง 

แกไขจาก หมายเลขดา 

แกไขเปน   หมายเลขดํา 

๕. แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หนา ๕ บรรทัดท่ี ๔ จากลาง 

แกไขจาก ประจาป 

แกไขเปน   ประจําป 

๖. แกไขหนา ๑๓ บรรทัดท่ี ๓ จากลาง 

แกไขจาก ดร.สุพร  ฤทธิภักดี 

แกไขเปน   นายสุพร  ฤทธิภักดี 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องครั้งท่ีแลว  

- ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี  ๑๔๕ -๑๐/๒๕๕๙              

วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ (วาระ ๑.๑.๑ ๑.๒.๑ ๖.๑ และ ๘.๑) 

จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙  

  วาระ ๑.๑.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ 

 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แจงวา การประชุมครั้งนี้เปนวาระเรงพิเศษ เพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระท่ีมี

ความเรงดวน เนื่องจากมติของคราวประชุมครั้งท่ี ๑๔๔-๙/๒๕๕๙ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกกรรมการ          

สภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารยประจําและขาราชการ 

โดยการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารยประจําและขาราชการตองรีบ

ดําเนินการเพราะเก่ียวของกับการสรรหาอธิการบดี สวนการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการนั้นไม

มีเง่ือนไขของเวลามาบังคับจึงใหเลื่อนการดําเนินการไปกอน 

  วาระ ๑.๒.๑ รายงานผลการเขารวมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 

เรื่อง การแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรายงานผลการเขารวมประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลกรุงเทพ ในเรื่อง การแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยท่ีประชุม ทปอ.มทร. ไดมีมติแกไขรางฯ ดังนี้ 

- มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยาม คําวา “สภาคณาจารยและขาราชการ”         

ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“สภาคณาจารย ขาราชการและพนักงาน” หมายความวา สภาคณาจารย ขาราชการ

และพนักงานสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

- มาตรา ๔ ใหเพ่ิมนิยาม คําวา “ขาราชการ” และ “พนักงาน” 

- แกไขมาตราท่ีเก่ียวของของสภาคณาจารยและขาราชการ ในมาตรา ๑๕(๒) และ (๔) 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗(๖) 

  วาระ ๖.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ    

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 

 ซ่ึงในการแกไขมีสาระสําคัญเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมรวมกรรมการ

กฤษฎีกา คณะท่ี ๒ และคณะท่ี ๘) โดยขอบังคับใหผูมิสิทธิ์สมัครและผูมีสิทธิเลือกเปนกลุมเดียวกัน 



๕ 

 

  วาระ ๘.๑ พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม          

ครั้งท่ี ๑๔๔-๙/๒๕๕๙ วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

เก่ียวกับมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือบันทึก

ขอความ เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับมาตรา ๒๒ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปไดวา 

๑. ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๔๔-๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี         

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ในวาระ ๑.๑.๑ ในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ 

๒. ใหมหาวิทยาลัยฯ เลื่อนการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ไปจนกวาจะมีการแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวเสร็จ หรือมี

การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวแตกรณีไหน

เกิดข้ึนกอน 

๓. หากมหาวิทยาลัยฯ จะมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ในการเสนอขอแกไขไขขอบังคับฯ นั้น ใหสภาคณาจารยและขาราชการ          

มีสวนรวมในการเสนอแกไขดวย โดยตองเปนมติจากท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

    จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 

๔.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี  ๑๔๖ -๑๑/๒๕๕๙               

วันศุกรท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (วาระ ๖.๑๒ ๖.๑๓ ๖.๑๕ ๖.๑๖ ๖.๑๘ ๖.๑๙ ๖.๒๐ และ๗.๒) 

จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙  

  วาระ ๖.๑๒ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

  วาระ ๖.๑๓ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการรัตภูมิ 

  วาระ ๖.๑๕ พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  วาระ ๖.๑๖ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ซ่ึงมา

จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕(๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

พ.ศ. ๒๕๔๘ คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 

  วาระ ๖.๑๘ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย 

  วาระ ๖.๑๙ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  วาระ ๖.๒๐ พิจารณาเลือกและแตงตั้งบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 



๖ 

 

  วาระ ๗.๒ รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 
 

๔.๓ ผลจากการเรียกรองใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหกับอาจารยในภาคการศึกษา

ท่ี ๑/๒๕๕๑ ๒/๒๕๕๑ และ ๑/๒๕๕๒ 

สืบเนื่องจากกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไมยอมจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนใน

สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ และไดเกิดคดี

ฟองตอศาลปกครองสงขลา ผานชั้นอุทธรณจนศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษายืนตามศาลชั้นตน ในวันท่ี ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามคดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๗๒/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗๓๒/๒๕๕๙              

โดยพิพากษาใหจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามคําฟองของผูฟอง ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๑       

ถึงภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๒ (พิพากษาวาอธิการบดีละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให

ปฏิบัติ และผูทําการสอนมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนโดยไมตองมีงานวิจัยก็ได) 

สภาคณาจารยและขาราชการ เห็นวาอาจารยท่ีทําการสอนในมหาวิทยาลัยทุกคนควรไดรับเงินคาสอน

เกินภาระงานสอนเชนกัน จึงไดมีหนังสือบันทึกขอความท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ เรื่อง การแจงความจํานงในการขอรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอน โดยกําหนดใหกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการในแตละพ้ืนท่ีดําเนินการใหอาจารยท่ีประสงคจะเบิกเงินเกินภาระงานสอนลงชื่อแสดง

ความจํานง เพ่ือสภาคณาจารยและขาราชการจะไดดําเนินการตอไป ซ่ึงมีอาจารยท่ีแสดงความประสงคขอรับ

เงินคาสอนเกินภาระงานสอน จํานวน ๑๑๐ คน และสภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีหนังสือเรียนนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามบันทึกขอความท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๔๙ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอความกรุณาพิจารณาเก่ียวกับการจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกอาจารยผูสอน ซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ ไดเกษียนสั่งการวา “เรียนทานอธิการบดี เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ

จายเงินรายไดสะสมตามจํานวนผูฟอง เงิน และหลักฐานประกอบการฟอง ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙” 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

 

 

 



๗ 

 

๔.๔ หนังสือจากผูอํานวยการกองคลังถึงหัวหนาหนวยงาน เรื่อง ขอเอกสารการเบิกจายคาสอนเกินภาระ

งานสอนในภารเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน 

สืบเนื่องจากท่ีสภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคล ตามบันทึกขอความท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๔๙ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความกรุณา

พิจารณาเก่ียวกับการจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนใหแกอาจารยผูสอน นั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ไดสั่ง

การใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจายเงินใหกับอาจารยตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน 

ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามคดีหมายเลขดําท่ี                    

อ.๓๗๒/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๗๓๒/๒๕๕๙ นั้น หมายถึง การเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอน   

ไมตองมีงานวิจัย สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซ่ึง ณ เวลาตอนนั้น มหาวิทยาลัยยังไมได

กําหนดแบบฟอรมในการเขียนเบิกเงินคาสอนเกินภาระงานสอน เพราะฉะนั้นในการเบิกเงินเกินภาระในภาค

เรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ ถึง ๑/๒๕๕๒ ใหใชแบบฟอรมตามกรมบัญชีกลางกําหนด และตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๒ 

จนถึงปจจุบัน อาจารยท่ียังไมไดเบิกเพราะไมมีงานวิจัย สามารถทําเบิกไดตามแบบฟอรมของใบเบิกท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 

 
๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารและผลิตอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

นายสุพร ฤทธิภักดี ประธานคณะกรรมการพิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือบันทึก

ขอความถึงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการบริหารและผลิตอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ซ่ึงประธานฯ ไดมีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

ตามบันทึกขอความท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๘๔ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง นําสงหนังสือของ          

อาจารยสุพร ฤทธิภักดี ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย ไดเกษียนสั่งการใหประธานฯ และอาจารยสุพร ฤทธิภักดี 

เขาพบเพ่ือหารือในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ผลการหารือ นายกสภาฯ แจงวาไดมีความคิดมากอนแลวและเห็นดวยท่ีจะนําโรงผลิตนมของ

มหาวิทยาลัยกลับมาผลิตอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง แตตอนนี้จะตองปรึกษากับคณะผูบริหารวา 

ปจจุบันโรงผลิตนมอยูในความดูแลของใคร จะมีข้ันตอนในการบริหารท่ีไมกระทําผิดกฎหมายอีก และนายก

สภามหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอแนะใหตั้งทีมงานดําเนินการจดทะเบียนเปนสหกรณบริการเสียกอน เพ่ือรองรับการ

บริหารโรงผลิตนมในอนาคต โดยนายกสภาฯ แจงวาจะนํารายละเอียดขอบังคับตางๆ ของสหกรณบริการท่ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาให 

 

 



๘ 

 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ   รับทราบ 
 

๔.๖ หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

จากการท่ีประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดมีหนังสือถึงอธิการบดี เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง ขอคําสั่งแตงตั้งและผลการพิจารณาการงดเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการฯ แตทางมหาวิทยาลัยไมยอมใหขอมูลดังกลาว จึงไดมีหนังสือไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร   

ทางราชการ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการ ไดมีหนังสือแจงกลับมา

เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัยเปดเผยขอมูลตามผูรองขอ และทางมหาวิทยาลัยได

สําเนาขอมูลดังกลาวใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

จากขอมูลดังกลาวพบวา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนขาราชการฯ                

ซ่ึงมีอธิการบดีเปนประธาน และรองอธิการบดีท้ังหมดเปนกรรมการ ซ่ึงตามรายงานการประชุมพบวา

คณะกรรมการดังกลาว เปนผูพิจารณาเงินรอยละ ๐.๑ ของฐานเงินเดือน (ท่ีอธิการบดีหักจากฐานเงินเดือนของ

ขาราชการทุกคน) และนําไปใหตนเองและพวกพอง ซ่ึงเปนการกระทําการเขาขายผิดวินัยอยางรายแรง      

กรณีหักวงเงินเลื่อนเงินเดือน 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 
 

๔.๗ หนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอใหดําเนินการทางวินัยกับอธิการบดี รองอธิการบดี 

และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ท่ีกระทําการเขาขายผิดวินัยอยางรายแรง 

กรณีหักวงเงินเล่ือนเงินเดือน 

จากขอมูลและหลักฐานในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนขาราชการฯ ซ่ึงมีอธิการบดีเปนประธาน และรองอธิการบดีท้ังหมด

เปนกรรมการ ซ่ึงตามรายงานการประชุมพบวาคณะกรรมการดังกลาว เปนผูพิจารณาเงินรอยละ ๐.๑         

ของฐานเงินเดือน (ท่ีอธิการบดีหักจากฐานเงินเดือนของขาราชการทุกคน) และนําไปใหตนเองและพวกพอง    

ซ่ึงเปนการกระทําการเขาขายผิดวินัยอยางรายแรง กรณีหักวงเงินเลื่อนเงินเดือน 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ จึงไดมีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตามบันทึก

ขอความท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๒๘๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอใหดําเนินการทางวินัยกับ

อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ท่ีกระทําการเขาขายผิดวินัย          



๙ 

 

อยางรายแรง กรณีหักวงเงินเลื่อนเงินเดือน เพ่ือใหลงโทษทางวินัยกับอธิการบดี รองอธิการบดีท้ัง ๘ คน และ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาหนังสือรองเรียนจากบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตรท่ีถูกประเมินใหออกโดยยกเลิก      

สัญญาจาง 

จากกรณี มีหนังสือของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตรท่ีถูกประเมินใหออกโดยยกเลิกสัญญาจาง 

จํานวน ๓ คน (นางสาวจุฑาทิพย จีนแกวเปยม นางสาวจารุเนตร ละมาย และนายฟาอิช ม่ันนันทกุล) ท่ีไดมี

หนังสือถึงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือขอความชวยเหลือกรณีถูกกลั่นแกลง ไมไดรับความเปน

ธรรมโดยถูกประเมินไมตอสัญญาจาง 

กรณีเชนนี้อาจเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต แตโดยอํานาจหนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการ ตาม

มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถชวยเหลือไดโดยให

คําปรึกษาหรือเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย ผานนายกสภาฯ 

   จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มีมติดังนี้ 

๑. ใหมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสําเนาเอกสารใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทราบ พรอมเสนอแนะวาควรเยียวยาบุคคลท้ัง ๓ กลับมา

ทํางาน และสั่งพักงานคณบดีคณะสัตวแพทย พรอมสอบขอเท็จจริงท้ังหมด  

๒. หากมหาวิทยาลัยไมดําเนินการ ใหสภาคณาจารยและขาราชการสงสําเนาเรื่องเรียนรองของบุคคล

ท้ัง ๓ ใหกับสัตวแพทยสภา 

๓. รับรองวาระการประชุม 

 

๕.๒ พิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ 

 ความเปนมา 

 จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๔๕-๑๐/๒๕๕๙ และบันทึก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จ ท่ี  ๑๘๘๔/๒๕๕๘) ได วินิจ ฉัยสิทธิของพนักงานใน



๑๐ 

 

สถาบันอุดมศึกษาในการเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สรุปวา คณาจารยประจําและ

ขาราชการ หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเทานั้น 

และตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๓/ว ๑๐๗๖ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือท่ี ศธ ๐๕๙๒(๑)

๑.๑๓/๑๐๓๔๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไดระบุวาสามารถกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไวในขอบังคับได 

 เพ่ือใหการดําเนินการของสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปตามวาระ และไมควรเนิ่นนานไป ถึงแม

สภามหาวิทยาลัยจะมีมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาใหเลื่อนไปจนกวาจะมีการ

แกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวเสร็จ หรืออาจแกไขขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวเสร็จก็ได นั้น 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเทานั้น ท่ีสามารถเปนกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการได ซ่ึงสภาคณาจารยและขาราชการควรเปดโอกาสใหบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีไมใชขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สามารถมีสวนรวมในการลงคะแนนเลือกตั้งได ตาม

หนังสือท่ี ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๓/๑๐๓๔๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไดระบุวาสามารถกําหนดคุณสมบัติผูมี

สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไวในขอบังคับได ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรอ่ืนๆ มี

สิทธิในการลงคะแนนเลือกต้ัง และเพ่ือไมใหเกิดขอรองเรียน ก็ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและไดแสดง

ความคิดเห็นในการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ถึงแมไมมีสิทธิลงสมัคร

เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ และ

ลูกจางประจํา โดยทําแบบสอบถามใหบุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นในการใชสิทธิในการเลือกตั้ง กอนการ

แกไขขอบังคับฯ สภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือใหมีการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุด

ใหม เพราะหากรอใหแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวเสร็จ ก็ไม

สามารถบอกไดวาจะแลวเสร็จเม่ือไหร 

   จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ  มีมติ ให จัด ทําแบบสอบถาม โดยใหบุ คลากรทุกคน (กลุ ม

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมพนักงานราชการ และกลุม

ลูกจางประจํา) แสดงความคิดเห็นในเรื่องการใชสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ โดย

ดําเนินการเก็บขอมูลใหแลวเสร็จเพ่ือนําเขาประชุมสภาคณาจารยและขาราชการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวาระแกไข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ....

และรับรองวาระการประชมุ 

 

 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

๖.๑ พิจารณาเห็นชอบเสนอใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการสอบสวนและพิจารณากรณีผูบริหารมหาวิทยาลัยซ่ึงมิไดเปนขาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (อาจารยสุพร ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

ดวยสภาคณาจารยและขาราชการไดตรวจสอบแลววาในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบใหเขาศึกษาในภาค

เรียนท่ี ๓/๒๕๕๕ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ดําเนินการไมชอบ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    

ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ท่ีไมไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) สมทบ (จํานวน ๑๐๖ หนวยกิต) และไมไดมีการเรียนการสอนในชั้น

เรียนตามตารางสอนโดยจัดใหมีการเรียนการสอนตามระบบอินเตอรเน็ตซ่ึงไมใชระบบจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเปนการกระทําท่ีขัดกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางรายแรง และไดเบิกเงินคาสอนภาคฤดูรอนและ

เงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงเปนการกระทําท่ีเขาขายทุจริตและเปนความผิด

วินัยอยางรายแรง 

ในการนี้สภาคณาจารยและขาราชการเห็นวา ความผิดท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกลาวมาขางตน มีอธิการบดี     

ซ่ึงมิไดเปนขาราชการเปนผูรวมกระทําผิด จึงเห็นควรใหเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการทางวินัยตอ

อธิการบดี ผูอํานวยการวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ หัวหนาสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารยผูทําการ

สอนทุกคน และขณะเดียวกันใหแจงตอสภาวิศวกรใหยกเลิกการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) สมทบ (จํานวน ๑๐๖ หนวยกิต) เนื่องจากยังไมผานการ

พิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

   จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มีมติดังนี้ 

๑. ใหมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะใหมีคําสั่งเพ่ือตั้งกรรมการสอบวินัย อธิการบดี 

ผูอํานวยการวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ หัวหนาสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารยผูทํา

การสอนทุกคน  

๒. ใหมีหนังสือแจงตอสภาวิศวกรใหยกเลิกการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) สมทบ (จํานวน ๑๐๖ หนวยกิต) เนื่องจากยังไม

ผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๓. รับรองวาระการประชมุ 



๑๒ 

 

๖.๒ พิจารณาเห็นชอบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน ฉบับประกาศ 

ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ดวยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกคาสอนพิเศษและคาสอนเกิน

ภาระงานสอน ฉบับประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลัง วา

ดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๑ และประกาศดังกลาวยังไมไดทําขอตกลงกับกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนท่ีมาของเรียกรองและฟองรองตอ

ศาลปกครองสงขลา 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารยและขาราชการ  มีมติใหมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย ใหมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกคาสอน

พิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน ฉบับประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากประกาศ

ดังกลาวขัดกับขอ ๓ และขอ ๙ แหงระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอน

เกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และรับรองวาระการประชมุ 

 

๖.๓ พิจารณาการดํารงตําแหนงของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีเกษียณอายุ

ราชการแลวเม่ือ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ตามท่ีรองอธิการบดีจํานวน ๓ คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดเกษียณอายุราชการ

แลว เม่ือ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงปจจุบันอธิการบดี(เกษียณอายรุาชการ) ยังคงใหรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุ

ท้ัง ๓ คน ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงทางสภาคณาจารยและ

ขาราชการเห็นวา การดํารงตําแหนงของรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุท้ัง ๓ คนอาจจะไมถูกตอง เพราะได

เกษียณอายุราชการไปแลว 

   จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ มีมติใหมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนการดํารง

ตําแหนงของรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุท้ัง ๓ คน และหากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไมดําเนินการใดๆ                

สภาคณาจารยและขาราชการจะดําเนินการฟองศาลปกครองตอไป และรับรองวาระการประชมุ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  

 

 



๑๓

(นายกฤษฎา ลาพิยะ) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพร ฤทธิภักดี)   (ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ ตั้งธรรมกุล) 

กรรมการและเลขานุการ   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

     ผูตรวจรายงานการประชุม รับทราบ 


