
รายงานการประชุม 

สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุม โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

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

 

ผูมาประชุม 

๑. ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๒. ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๑ 

๓. ผศ.ชวกร มุกสาน  รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๒ 

๔. ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๕. น.ส.ขวัญชีวา หยงสตาร กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๖. นายปรีชา ชัยกูล  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๗. นายปกรณ ชาติพันธุ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๘. นายสัมพันธ พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๙. ผศ.ชัยวัฒน สากุล  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. ผศ.ยืนยง วาณิชยปกรณ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๑. นายสุจินดา แซฮ้ัน  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๒. นางสาวมุทิตา แกวนาแค กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๓. ผศ.ประเสริฐ     คงแกว  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๔. นายสุพร ฤทธิภักดี กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๕. นางอัจฉรา รัตนมา   กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 เม่ือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค

ประชุม ประธานไดเปดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ โดยดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจงท่ีประชุมทราบ 
 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑.๑ การประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ    

จ.สงขลา เปนการประชุมนอกสถานท่ีและเพ่ือเปนการเตรียมการในการประชุมกรรมการสภาคณาจารยและ



๒ 
 
ขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แหงในวันท่ี ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดอิชิ 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา ไปดวย และขอใหกรรมการทุกคนรวมเปนเจาภาพท่ีดีในการตอนรับกรรมการ             

สภาคณาจารยและขาราชการ ท้ัง ๙ มทร. ซ่ึงในการประชุมกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง ครั้งนี้ ไดเชิญวิทยากร ๔ ทานมาใหความรู และไดรับเกียรติจากวา

ท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทานรองศาสตราจารย ประเสริฐ ชิตพงศ มากลาว

ตอนรับดวย 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ 

๑.๑.๒ ในรอบเดือนท่ีผานมามีญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต ซ่ึงกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการไดดําเนินการในการรวมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้ 

- นายจิน สุวรรณณะ บิดาของนางสาวจุฑารัตน สุวรรณณะ เจาหนาท่ีสํานักงานงานสภา

มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหนางสาวมุทิตา แกวนาแค เปนผูมอบเงินจํานวน ๕๐๐ บาท เพ่ือรวมทําบุญใน

นามสภาคณาจารยและขาราชการ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ    รับทราบ 

๑.๒ เรื่อง รองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี 

๑.๓ เรื่อง เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๓.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ในวันศุกรท่ี ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย 

๑.๓.๒ รายงานคาใชจายและเงินคงเหลือในบัญชี และอ่ืนๆ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมยางนา ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ใหแกไขรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยดังนี้ 



๓ 
 

๑. แกไขระเบียบวาระท่ี ๑.๓.๑ หนา ๒  บรรทัดท่ี ๓ จากลาง  

แกไขจาก โรงแรมไออิชิ 

เปน  โรงแรมไดอิชิ 

๒. แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๔  หนา ๖  บรรทัดท่ี ๗ จากลาง 

แกไขจาก เลื่อยเงินเดือน 

เปน  เลื่อนเงินเดือน 

 

๓. แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๕  หนา ๗  บรรทัดท่ี ๘ 

แกไขจาก กรรกมาร 

เปน  กรรมการ 

๔. แกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๕  หนา ๗  บรรทัดท่ี ๙  

แกไขจาก หมดลง  

เปน หมดวาระลง 

๕. แกไขระเบียบวาระท่ี ๕.๕  หนา ๘  บรรทัดท่ี ๗ จากลาง 

แกไขจาก วอศวกรรมไฟฟา 

เปน  วิศวกรรมไฟฟา 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ หองประชุมยางนา 

ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องครั้งท่ีแลว  

ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๓๙-๔/๒๕๕๙ 

จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๓๙-๔/๒๕๕๙ ใน

วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีวาระท่ีเสนอใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทราบ ดังนี้ 

วาระ ๑.๑.๑ รายงานการประชุมเพ่ือหารือความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอรายงานการ

ประชุมเพ่ือหารือความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยท่ีประชุมมีประเด็นความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ๓ 



๔ 
 
ประเด็น คือ ความรวมมือในการจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ความรวมมือทางดานการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเมืองเกาสงขลา ความรวมมือในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยท้ัง ๓ 

มหาวิทยาลัย ไดนําเสนอหัวขอตางๆ ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : หัวขอ “ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาทองถ่ินจังหวัด

สงขลา”  

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : หัวขอ “การผลักดันเมืองสงขลาสูมรดกโลก”  

๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : หัวขอ “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา”  

โดยท่ีประชุมไดมีการสรุปประเด็นในการรวมมือกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได คือ ตองมี

โครงสราง โดยการตั้งตัวแทนของแตละมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนในดานตางๆ มีการลงนาม

ขอตกลงของท้ัง ๓ มหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประชุม เพ่ือใหมีกรรมการเฉพาะเรื่อง ซ่ึงจะเปนเจาภาพ

หลักในการดําเนินการ ตลอดจนจัดใหมีความรวมมือตางๆ เชน จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัด

ประชุมวิชาการรวมกัน เปนตน 

 วาระ ๖.๑๔ พิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ศรีวิชัย เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด ๒๙ คน เขา

รวมประชุมในครั้งนี้  ๒๒ คน โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปนกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมวันนี้จึงมีผูมีสิทธิลงคะแนนเลือก

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๒๒ คน จากการลงคะแนนเสียงเลือก ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ ผลคะแนนปรากฏดังนี้  

๑. รองศาสตราจารยประเสริฐ ชิตพงศ ไดคะแนนเสียง 22 คะแนน  

สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติเลือก รองศาสตราจารยประเสริฐ ชิตพงศ เปนผูสมควรดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป และรับรองมติท่ีประชุม 

วาระ ๖.๑๕ การลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี และพิจารณาอนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ 

ดวย รองศาสตราจารยมุกดา สุขสวัสด์ิ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดขอลาออกจากตําแหนงเนื่องจากมีความจําเปนตองดูแลบิดาและมารดาท่ี

ปวยอยางใกลชิดและตอเนื่อง ตามบันทึกขอความฝายวิจัยและบริการวิชาการ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขออนุญาตลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ โดยอธิการบดีพิจารณาแลว

เห็นควรใหปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการตอไป ภายหลัง รองศาสตราจารยมุกดา 

สุขสวัสดิ์ ไดขอยืนยันการลาออกอีกครั้ง ตามบันทึกขอความฝายวิจัยและบริการวิชาการ ลงวันท่ี ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอยืนยันการลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ

อธิการบดีไดอนุญาต ใหลาออกแลว ตั้งแตวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



๕ 
 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรับทราบการขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ราย รองศาสตราจารยมุกดา สุขสวัสดิ์ และอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยสุ

วัจน  ธัญรส ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแตวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เปนตนไป  

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ   

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ 

๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๔๔-

๕/๒๕๕๙ 

 จากการประชุมคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๔๔-๕/

๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีวาระท่ีเสนอใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทราบ ดังนี้ 

  วาระ ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจง 

  ประธานคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดแจงให

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการชวยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และทําความเขาใจเก่ียวกับ Thailand 

4.0 และมอบใหอธิการบดีไปปรับระบบการศึกษาเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 ใหสามารถขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได 

 วาระ ๖.๒ พิจารณาการเลื่อนเปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  มหาวิทยาลัยไดมีมติใหกลับไปปด-เปดภาคการศึกษาเหมือนเดิม โดยไมรอมติของท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหเริ่มปการศึกษา ๒๕๖๐ เพราะตองเตรียมการใหพรอม

เก่ียวกับการเรียนในภาคฤดูรอน โดยกําหนดการกลับไประบบปด-เปดตามเดิมนั้น ในภาคการศึกษาท่ี ๓/

๒๕๕๙ จะทับซอนกัน จึงใหนําวิชาตางๆ ท่ีจะทําการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๙ มาจัดการเรียน

การสอนกอน และภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๙ จะไมมีการเรียนการสอน 

 วาระ ๖.๓ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ในวาระนี้ประธานฯ ไดใหขอคิดเห็นวา การเสนอผูท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ตอง

เปนผูท่ีสมควรจริงๆ และตองเปนผูท่ีคนท่ัวไปรูจักอยางท่ัวถึง ใหกลั่นกรองใหดี และไมจําเปนตองมีหลายคน 

บางปอาจไมมีก็ได 

 วาระ ๖.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไดรางขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานวิทยาลัย พ.ศ. .... ข้ึนใหมเพ่ือให

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๖ 
 
 วาระ ๗.๓ รายงานผลการสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙ 

  จากผลสรุปการสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกในระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙ ท้ังในและตางประเทศ พบวา ในประเทศมีจํานวนท้ังสิ้น ๑๔๑ คน กําลังศึกษา ๖๑ คน 

สําเร็จการศึกษา ๔๙ คน และพนสภาพ ๓๑ คน สวนในตางประเทศมีจํานวนท้ังสิ้น ๕๘ คน กําลังศึกษา ๒๙ 

คน สําเร็จการศึกษา ๒๔ คน และพนสภาพ ๕ คน 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ 

 

๔.๓ ความคืบหนาของการเรียกรองขอปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๘ 

 จากกรณี ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ประธานสภาคณาจารย

และขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง และประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง เรียกชื่อยอวา “ทปสท.”) ไดเรียกรองถึงการเพ่ิมเงินเดือนรอยละ ๘                 

ใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เพ่ือใหเทียบเคียงไดกับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีไดปรับเพ่ิมเงินเดือนรอยละ ๘ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงประธาน ทปสท.               

(ผศ.ดร.รัฐกรณ คิดการ) ไดชี้แจงความคืบหนาวา 

"๘ % ยังคงเปนมหากาพย สําหรับอาจารยมหาลัย"..นับตั้งแตวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ท่ีมีการปรับข้ึน

เงินเดือนรอยละ ๘ ใหกับขาราชการครู ในขณะท่ีอาจารยมหาวิทยาลัย (ซ่ึงก็ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูสอนกลับ

ไมไดปรับ) จึงเปนท่ีมาของคํากลาวติดปาก "อาจารยมหาลัยเงินเดือนนอยกวาครูประถม" นับเนื่องจากวันนั้น 

อาจารยมหาวิทยาลัยหลายกลุมจึงไดออกมาเรียกรอง ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ผานทางเลขา สกอ. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี สภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแหง สภาปฏิรูปแหงชาติ ฯลฯ จนในท่ีสุด ก.พ.อ. เคยมีมติเสนอใหปรับ

ข้ึน ๘% แตกระบวนการนําเสนอเรื่องยังไมถึง ครม. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ แตตองมีอันตกไปเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี (ทําใหกระบวนการเรียกรองตองเริ่มใหมอยูหลายครั้ง) จนกระท่ังลาสุด ก.พ.อ. มีมติอีก

ครั้ง เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยใหมีผลยอนหลังไปแควันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (แตไมเปนไรดีกวา

ไมได) หลังจากนั้นเขาสูกระบวนการเพ่ือเสนอ ครม. โดยเริ่มจาก เลขา สกอ. เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดลงนามเสนอตอไปยัง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม แลวเสนอตอไปยัง

รัฐมนตรีวาการ ซ่ึงทานพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ ไดลงนามเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ แลว

สงเรื่องตอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ทานรองนายกฯ พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง ซ่ึงทานก็ลงนามเม่ือ

วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๙ (ท่ีทราบทุกข้ันตอนเพราะผม ทานอติชาติ และทีมงาน ทปสท. เราติดตามและตาม

ติดทุกข้ันตอน)... เม่ือมาถึงจุดนี้ ดีท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมา พวกเราก็ม่ันใจวา ในไมชาคงเขาสูการพิจารณาของ 

ครม. จนกระท่ังถึงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ซ่ึงผมคิดวาเรื่องนาจะเขา ครม. ในวันนี้ ผมเองรอนใจมากจึงโทรไป

เช็คขาวแตไดรับคําตอบวาไมมีเรื่อง ๘% เขา ครม. วันนี้.. วันรุงข้ึนผมและทานอติชาติ ไดชวยกันติดตาม



๗ 
 
เรื่อง ท้ังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนในท่ีสุดจึงทราบวามีเรื่องไมนา

เชื่อเกิดข้ึน "เรื่องไดถูกสงกลับไปท่ี สกอ. ตั้งแตวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แลว เพราะเรื่องท่ี สกอ. เสนอมานั้น 

ผิดข้ันตอน เนื่องจาก ครม. เคยมีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณี ขออนุมัติงบกลาง ใหหนวยงาน

หารือไปยังสํานักงบประมาณกอน" นั้นคือทาง สกอ. จะตองทําเรื่องหารือไปยังสํานักงบประมาณกอน ซ่ึง

เจาหนาท่ี สกอ. ก็แจงวากําลังดําเนินการ ดังนั้น ก็คงตองติดตามวา สกอ. ทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณ

เม่ือไร ผลการหารือเปนอยางไร กอนนําเรื่องเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งครับ... 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ 

 

๔.๔ การย่ืนฟองศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๒๕๕๙ ย่ืนฟองวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ และคดีหมายเลขดําท่ี บ.๓๐/๒๕๕๙ ย่ืนฟองวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรณีอธิการบดี

ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ๒ ฉบับ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  

 ดวยในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

ไดรับโทรศัพทแจงวามหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หักฐานเงินเดือน

ของอาจารยรอยละ ๐.๑ อีกแลว และในเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ในวันเดียวกัน ประธานสภาคณาจารย

และขาราชการ ไดโทรศัพทสอบถามรองคณบดีฝายบริหารคณะบริหารธุรกิจ วา มหาวิทยาลัยไดหักวงเงิน

เลื่อนเงินเดือนอีกใชหรือไม ซ่ึงไดรับคําตอบวาใช และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดขอสําเนา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และสําเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี    

ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ได

สง e-mail พรอมแนบไฟลประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเลื่อน

เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงจะนํามาใชในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคาตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการทุกคน เพ่ือขอมติในการยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองสงขลาและขอทุเลาการ

บังคับใชประกาศดังกลาว และในขณะเดียวกันประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดโทรศัพทสอบถาม

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทุกคน ในการมีมติยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา 

 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการจํานวน ๑๑ เสียงเห็นชอบใหประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการดําเนินการยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา เพ่ือใหเพิกถอนประกาศท้ัง ๒ ฉบับ สวน

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ๓ คนงดออกเสียง อีก ๑ คนติดตอไมได ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการจึงไดฟองคดีอธิการบดีตอศาลปกครองสงขลา กรณีออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย



๘ 
 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ตามคําฟองฉบับลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๒๕๕๙ และ

ฟองคดีอธิการบดีตอศาลปกครองสงขลา กรณีออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วาดวยการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามคําฟองฉบับลง

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.๓๐/๒๕๕๙ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

 

๔.๕ รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปล่ียนการเปดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ประธานท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ผศ.รัฐกรณ  คิดการ) ไดสง

รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา

ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เพ่ือเผยแพรผลการวิจัยใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทราบ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ พิจารณากรณีการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สายวิชาการ ดํารงตําแหนง

งานสายสนับสนุน และไดรับเงินประจําตําแหนง  (อาจารยสุพร ฤทธิภักดี ช้ีแจง) 

ความเปนมา 

 ครั้งเม่ือนายจําเริง  ฤทธิ์นิ่ม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งรักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ คือนางสายหยุด ดวงหวัง ขาราชการพลเรือน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป  ระดับชํานาญการ (แทนตําแหนงนายวิฬ  อุณหโชติ ขาราชการพลเรือนซ่ึงเกษียณอายุราชการ) และ

เม่ือไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย ใจเปยม เปนผูอํานวยการ ไดมีการ

แตงต้ัง นางสาวนทิตา จิโรโสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิศวกรรมไฟฟา ใหรักษา

ราชการแทนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ี 

๔๙๑/๒๕๕๘ ตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘ และไดเงินประจําตําแหนง ๑๑,๒๐๐ บาท จนถึงปจจุบันนี้ 

 จากเหตุท่ีมีการแตงตั้งนางสาวนทิตา จิโรโสภณ ซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ให

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย ท้ังๆ ท่ีเปนสายวิชาการซ่ึงจะตองทําหนาท่ีสอน

และวิจัยเปนหลัก และในตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยนั้นจะตองใหสายสนับสนุนทํา



๙ 
 
หนาท่ีดังกลาว ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามคุณสมบัติมีอยูดวยกัน ๒ คน คือ นางสายหยุด ดวง

หวัง และนางกรวดี เรืองทอง ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญ

การ ซ่ึงปจจุบันนางสายหยุด ดวงหวัง ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีเปนธุรการ ท้ังๆ ท่ีควรจะไปปฏิบัติหนาท่ี

ราชการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเชนเดิม และสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูตําแหนงในสาย

งานตอไป  สวนนางกรวดี เรืองทอง ไดมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีราชการหัวหนางานพัสดุ 

 เม่ือพิจารณาการใหบุคคลรักษาราชการแทน นั้น จะตองมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑. ไมมีบุคคลดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย หรือ 

  ๒.  มีบุคคลดํารงตําแหนงแตไมสามารถปฏิบัติงานได 

 และเม่ือพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการแบงสวนราชการ

เปนงาน(สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ขอ ๙ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกอบดวย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมโยธา 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาศึกษาท่ัวไป และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการ

แบงสวนราชการเปนงาน(สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน 

๒๕๕๑ ขอ ๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกอบดวยงานบริหารและวางแผน งาน

วิชาการและวิจัย  และงานพัฒนานักศึกษา จะเห็นไดวาประกาศท้ังสองฉบับไดแยกงานสายวิชาการและ

สายสนับสนุนไวอยางชัดเจน   

จากขอมูลและหลักฐานตางๆ จะเห็นไดวาการแตงตั้งใหนางสาวนทิตา จิโรโสภณ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สาขาวิศวกรรมไฟฟา ใหรักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการวิทยาลัยและมีคําสั่งแตงต้ังใหนายทวิช กลาแท พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง

อาจารย สาขาวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงงานบริหารและวางแผน (รับเงินประจํา

ตําแหนงเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท) ซ่ึงไมถูกตองตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง

การแบงสวนราชการเปนงาน(สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันท่ี ๒๕ 

เมษายน ๒๕๕๑ 

ฉะนั้นการแตงตั้งบุคคลท้ัง ๒ ใหปฏิบัติราชการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย

และงานบริหารและวางแผน เปนการใชอํานาจหนาท่ีทางราชการของผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ และเปนการใชอํานาจหนาท่ีทางราชการของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ในการเอ้ือประโยชนใหกับพวกฟอง ทําใหสวนราชการตองสูญเสียงบประมาณ และทําให

บุคคลอ่ืนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีทางราชการในตําแหนงท่ีควรจะได หรือเปนการใชอํานาจในหนาท่ีราชการ

เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับบุคคลอ่ืน จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีนั้นซ่ึงอาจจะมีความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และอาจจะมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๓๙ 

(มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความ

เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง

สิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 



๑๐ 
 
 (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ วินัยและ

การรักษาวินัย  

มาตรา ๓๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ ซ่ือสัตย

สุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 

 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผู อ่ืนไดรับ

ประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง) 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

 เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสใชความรูความสามารถและพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงงาน 

และใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการแบงสวนราชการเปนงาน(สาย

สนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ จึงเห็นควรมีมติใหสภา

คณาจารยและขาราชการ ดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียกเงินประจําตําแหนงดังกลาวกลับคืน

แผนดิน และสงเรื่องดังกลาวให ป.ป.ช. จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการตอไป  

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ มีมติใหเสนอแนะตออธิการบดีใหทบทวนการแตงตั้งพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการดํารงตําแหนงของสายสนับสนุน และรับรองมติท่ีประชุม 

๕.๒ พิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยไดออกประกาศกันคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยไวรอยละ 

๐.๑ จากเงินท่ีใชสําหรับเล่ือนคาตอบแทนในอัตรารอยละ ๓.๐ (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ช้ีแจง) 

ความเปนมา  

 จากการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดออกประกาศ เรื่องการเลื่อนคาตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ขอท่ี ๔ (๑) และ(๒) และประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ขอท่ี ๔ (๑) และ (๒) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการเลื่อนคาตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอท่ี ๔ (๑) และ (๒) ในประกาศท้ัง ๓ ฉบับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดกันคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยไวรอยละ ๐.๑ จาก

เงินท่ีใชสําหรับเลื่อนคาตอบแทนในอัตรารอยละ ๓.๐ การกระทําหรือการปฏิบัติหนาท่ีราชการดังกลาวมี

ความใกลเคียงหรืออาจจะกลาวไดวามีความเหมือนกันกับกรณีกันท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยไดออกประกาศ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และไดกันเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไวรอยละ ๐.๑ จากเงินท่ีใชสําหรับเลื่อนเงินเดือนขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาในอัตรารอยละ ๓.๐ และศาลปกครองจังหวัดสงขลา ไดมีคําพิพากษาวาเปนการ

กระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และใหคืนเงินท่ีหักไปรอยละ ๐.๑ แกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



๑๑ 
 

การกระทําหรือการปฏิบัติหนาท่ีราชการของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

และพวก อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และอาจจะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๓๙ 

(มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความ

เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึ่งป

ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาทหรือ ท้ังจําท้ังปรับ) 

 (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ วินัยและ

การรักษาวินัย  

 มาตรา ๓๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย

สุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 

 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม

หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ

ประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง) 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและความถูกตองในการบริหารราชการแผนดิน และเพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจตอพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนการปฏิบัติตามคําสั่งศาลปกครองจังหวัดสงขลา จึงเห็นควรมี

มติใหสภาคณาจารยและขาราชการ ติดตามทวงเงินท่ีโดยหักเงินเดือนรอยละ ๐.๑ กลับมาใหกับพนักงาน

ทุกคนและดําเนินการฟองศาลปกครองจังหวัดสงขลาตลอดจนสงขอมูลและเอกสารหลักฐาน ให ป.ป.ช.

จังหวัดสงขลา ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ ถอนวาระ เนื่องจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการได

ฟองศาลปกครองในกรณีดังกลาว และดําเนินการสงเรื่องให ป.ป.ช. ไปแลว 

๕.๓ พิจารณาการอนุมัติใหไปราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (งาน

ศพมารดาของนายบรรเจิด กาญจนเจตนี) (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ช้ีแจง) 

ความเปนมา 

 จากการท่ีบุคลากรกลุมหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไดมีการเดินทาง

ไปราชการ เพ่ือรวมงานกุศลศพมารดาของผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด กาญจนเจตนี ซ่ึงการเดินทางไป

ราชการดังกลาวมีอยูดวยกันสองกลุม คือ กลุมท่ีเดินทางดวยสายการบิน และกลุมท่ีเดินทางดวยรถยนต

สวนกลางของทางราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีพนักงานขับรถยนต

ประจาํวิทยาลัยเดินทางรวมไปดวย ๒ คน 



๑๒ 
 
 เม่ือมาพิจารณาการเดินทางไปราชการนั้นจะตองมีหนังสือเชิญ หรือมีคําสั่ง หรือมีเหตุท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ การอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับราชการและมี

งบประมาณแผนดินหรืองบประมาณเงินรายไดเขามาเก่ียวของ และการขออนุญาตไปราชการและการใช

รถยนตสวนกลางของทางราชการก็ตองเปนไปตามระเบียบและข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติ โดยหลักการท่ัวไปใน

การขอไปราชการและขอใชรถยนตสวนกลางของทางราชการ มีข้ันตอนพอสังเขป 

  ๑. มีหนังสือตนเรื่องท่ีไปราชการ 

  ๒. ทําบันทึกขอไปราชการโดยระบุรายละเอียดประมาณคาใชจาย หรืออาจจะไปราชการ

โดยไมเบิกคาใชจายพรอมแนบหนังสือตนเรื่อง 

  ๓. หากตองการใชรถยนตสวนกลางของทางราชการตองทําบันทึกขอใชรถยนตพรอม

พนักงานขับรถ และเบี้ยเลี้ยง และคาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 

  ๔. เม่ือไดรับการอนุมัติ จึงจะนํารถยนตสวนกลางของทางราชการไปเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พรอมลงเลขระยะทาง(ไมล)ของรถยนตกอนออกเดินทาง และเม่ือเดินทางกลับจะตองลงเลขระยะทาง(ไมล)

ของรถยนตดวย 

  ๕. จะตองรายงานผลการไปราชการและเคลียรเงินการเดินทางไปราชการ   

 เม่ือมาพิจารณาการขอรถยนตสวนกลางไปราชการงานกุศลศพมารดาของผูชวยศาสตราจารย

บรรเจิด  กาญจนเจตน ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา รถยนตสวนกลาง หมายความวา รถยนตหรือ

รถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจกรรมอันเปนสวนรวมของราชการ และในหมวด ๓ การใช  ขอ ๑๓ วรรคสอง

และวรรคทาย และขอ ๑๔    

 และเม่ือไดสอบถามบุคคลท่ีไปราชการในครั้งนี้ ไดขอมูลวา กอนไปนั้นไดรับการอนุญาตใหไป

ราชการ แตพอกลับมาใหแตละคนท่ีไปราชการสงใบลาปวย และบางคนไดสงใบลากิจ และมีการยกเลิกเรื่อง

การขอไปราชการงานกุศลศพมารดาของผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  กาญจนเจตนี และทุกคนตองชวยกัน

จายคาน้ํามันเชื้อเพลิงคนละประมาณ ๓๐๐ บาท 

 ฉนั้นการอนุมัติและใหบุคคล ๒ กลุมดังกลาวขางตนไปราชการและใชรถยนตสวนกลางไปราชการ

ในครั้งนี้ จะเปนไปในลักษณะเดียวกับคดีท่ีอัยการยื่นฟอง นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะ

แพทยศาสตร วชิรพยาบาลฯ ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีซ้ือทําจัดการหรือรักษาทรัพยใดๆ ใชอํานาจ

ในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ และเปนเจาปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือไม   

เม่ือเทียบเคียงกับกรณีท่ี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไปออกรายการสดสถานีประชาชน

ของสถานีโทรทัศน TPBS อธิการบดีและคณบดีใหความเห็นไววา เปนเหตุสวนบุคคลไมไดเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงไมอนุญาตใหไปราชการ และเม่ือขอลากิจยอนหลังทาง

อธิการบดีไมอนุญาต 

 ฉนั้นการท่ีผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีการอนุมัติใหไปราชการ

และใหใชรถยนตสวนกลางไปราชการในครั้ง อาจจะมีความผิดตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ขอ ๒๓ และอาจจะมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานมีหนาท่ี ซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษา

http://news.sanook.com/social/bulletin/
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๑๓ 
 
ทรัพยใดๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ และเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบ หรืออาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา มาตรา 147 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ี 

ซ้ือ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต ยอมให

ผูอ่ืนเอาทรัพยสินนั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต

สองพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท และอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๓๙ ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอา

ใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 

 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง หรือ

ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผู อ่ืนไดรับ

ประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 

 การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน

ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษา 

 และอาจจะมีความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๒๓  

 ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามระเบียบ แบบแผน และมีคุณธรรม จริยธรรม และไม

เลือกปฏิบัติ และไมเบียดบังของสวนราชการไปเปนของตนเองและผูอ่ืน โดยอาศัยอํานาจท่ีตนมีอยู จึงเห็น

ควรมีมติใหสภาคณาจารยและขาราชการสงเรื่องดังกลาวให มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสอบ

ขอเท็จจริง และในขณะเดียวกันใหสงเรื่องดังกลาวให ป.ป.ช. ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากมีกรณีตัวอยางท่ี 

ป.ป.ช. สงใหเรื่องให อัยการยื่นฟอง นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร วชิรพ

ยาบาลฯ ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีซ้ือทําจัดการหรือรักษาทรัพยใดๆ ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอัน

เปนการเสียหายแกรัฐ และเปนเจาปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ ใหผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ ตั้งธรรมกุล อาจารยสุพร ฤทธิ

ภักดี อาจารยสัมพันธ พรหมหอม รวบรวมขอมูลการรายงานเท็จในการไปราชการของบุคลากรวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและหนวยตรวจสอบภายใน ให

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและมีบทลงโทษตอไป 

http://news.sanook.com/social/bulletin/


๑๔ 
 
๕.๔ พิจารณากรณีผูรับทุนไปศึกษาตอของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามท่ีไดทํา

สัญญาไวและพนสภาพการเปนนักศึกษาและไดสมัครเขาเรียนเปนนักศึกษาใหมอีกครั้ง(อาจารยสุ

พร ฤทธิภักดี ช้ีแจง) 

ความเปนมา 

 กรณีอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ ไดขอลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือปการศึกษา ๒๕๕๒ (รหัสนักศึกษา ๕๒๑๐๑๓๐๐๐๒) 

และไดพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือปการศึกษา ๒๕๕๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และไดสอบเขาเปนนักศึกษาใหม

อีกครั้งเม่ือปการศึกษา ๒๕๕๘ (รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๑๓๐๐๒๓) ปจจุบันนี้กําลังจะเขาเปนปการศึกษาท่ี ๒   

จึงเปนเหตุใหบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เกิดความเขาใจวา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดใหสิทธิพิเศษอยางไรกับนายไพโรจน  แสงอําไพ หรือใหสิทธิ

พิเศษกรณีพิเศษอยางไร เชน ใหสิทธิกรณีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือใหสิทธิพิเศษกรณีเปนรอง

ผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย หรือใหสิทธิพิเศษกรณีเปนกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย หรือให

สิทธิพิเศษกรณีมีความสนิทสวนตัวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผูชวย

ศาสตราจารยรุจา ทิพยวารี) หรือใหสิทธิพิเศษกรณีพ้ืนท่ีขนอม เปนตน 

และเม่ือไดทําการสอบถามขอมูลกับเจาหนาท่ีของกองบริหารงานบุคลากร เก่ียวกับการลาไปศึกษา

ตอของนายไพโรจน  แสงอําไพ (รหัสนักศึกษา ๕๒๑๐๑๓๐๐๐๒) กลับพบวานายไพโรจน  แสงอําไพ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย และดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมไดรายงานผลการเรียน และไมไดแจงจบการศึกษา และไมไดขออนุญาตเรียน

ตอในระดับปริญญาเอกในปการศึกษา ๒๕๕๘ (รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๑๓๐๐๒๓)  

และเม่ือพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ พอจะมีกรณีใหพิจารณาดังตอไปนี้ 

กรณีท่ี ๑ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๖  

“ขอ ๑๖ การอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ ในเวลาปฏิบัติงานให

อนุมัติตามระยะเวลาดังตอไปนี้ ระดับปริญญาโทไมเกิน ๒ ป และระดับปริญญาเอกไมเกิน ๓ ป 

กรณีไมสําเร็จการศึกษาไดตามท่ีกําหนดไว หากมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งและหนวยงานตน

สังกัดพิจารณาแลวไมขัดของ ใหเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอไปไดอีกไมเกิน ๑ ปการศึกษา โดยไมได

รับทุนระหวางศึกษาอีก 



๑๕ 
 

หากไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามท่ีกําหนดไวตามวรรคสอง ใหเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษา

ตอไดอีกไมเกิน ๑ ปการศึกษา เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน เวนแตไดรับ

การพิจารณาอนุมัติใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย” 

ในกรณีท่ี ๑ นายไพโรจน  แสงอําไพ จะตองทําการขออนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดคือวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จํานวน ๓ ครั้งคือ ปการศึกษา ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ  ๒๕๕๗  

กรณีท่ี ๒ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ 

“ขอ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะขยายเวลาศึกษาตอ ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา

พิจารณาตามลําดับ จนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนครบเวลาท่ีไดรับอนุมัติไมนอยกวา ๓๐ วัน โดย

แสดงเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 

(๑) รายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียนท่ีผานมา 

(๒)  หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือสถานศึกษา 

(๓)  คําชี้แจงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตอ และระยะเวลาท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 

(๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 

ในกรณีท่ี ๒ อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ตองขออนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดคือวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จํานวน ๓ ครั้งคือ ปการศึกษา ๒๕๕๕, ๒๕๕๖  และ ๒๕๕๗ โดย

แตละครั้งจะตองแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ ๑๘ และจะตองใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

กอนครบเวลาท่ีไดรับอนุมัติไมนอยกวา ๓๐ วัน 

กรณีท่ี ๓ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ ๒๑ 

“ขอ  ๒๑  กรณีไมสามารถศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือตามท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา 

เนื่องจากสอบตกตองออกจากสถานศึกษา หรือตองหยุดการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาดวยประการใดๆ ก็

ตาม ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี และจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน แลว

จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน” 

ในกรณีท่ี ๓ อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการกอนครบกําหนดตาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ประมาณปการศึกษา ๒๕๕๕ 

และปจจุบันนี้อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือปการศึกษา ๒๕๕๗ (ป พ.ศ. 

๒๕๕๘) อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ จะตองรายงานผลการศึกษาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง

อธิการบดีเพ่ือทราบ และเม่ือทราบวาอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาแลว จะตองให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 



๑๖ 
 

กรณีท่ี ๔ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ 

“ขอ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะเปลี่ยนสาขา ระดับการศึกษา ยายสถานศึกษาหรือ

ยายประเทศศึกษา จะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีเปลี่ยนใหนบัรวมกับระยะเวลา

ท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม” 

ในกรณีท่ี ๔ อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือปการศึกษา ๒๕๕๗ และ

ไ ด ส มั ค ร ส อ บ เ ข า เ รี ย น ใ ห ม อี ก ค รั้ ง ใ น ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๑๓๐๐๒๓  แตไมไดเปลี่ยนสาขา ระดับการศึกษา และ

ไมไดยายสถานศึกษา และไมไดยายประเทศ ระยะเวลาท่ีเปลี่ยนไป จะไมตองนับรวมกับท่ีผานมา แตตอง

เริ่มตนนับระยะเวลาเรียนใหมท้ังหมด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     ศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ

ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๖ 

กรณีท่ี ๕ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ 

“ขอ ๒๕ การอนุมัติตามขอ ๒๑ ขอ ๒๒ และขอ ๒๓ ใหเสนอเรื่องเพ่ืออนุมัติตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงอธิการบดีเ พ่ือพิจารณาอนุมัติไมนอยกวา ๓๐วัน กอนวันลาออกจากสถานศึกษา 

เปลี่ยนแปลง หรือเดินทางกลับมาเก็บขอมูล โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนและแนบเอกสารประกอบการ

พิจารณาแลวแตกรณีดวย” 

ในกรณีท่ี ๕ หากอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

และปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๒ อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ จะตอง

เสนอเรื่องเพ่ืออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติไมนอยกวา ๓๐ วัน 

กอนวัน เปลี่ยนแปลง โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาแลวแตกรณีดวย 

กรณีท่ี ๖ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๒ 

“ขอ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษาภายในประเทศมาแลวจะตองเปนผูมี

เวลาปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑ ป จึงมีสิทธิขออนุมัติลาไปศึกษาตอ

ภายในประเทศไดอีก เวนแตเปนการศึกษาตอเนื่องในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิมท่ีเคยไดรับอนุมัติ”   

ในกรณีท่ี ๖ อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาภายในประเทศมาแลว และได

ปฏิบัติงานอยูในขณะนี้ แตไมจบการศึกษา จึงไมมีสิทธิขออนุมัติลาไปศึกษาตอภายในประเทศอีก  



๑๗ 
 

กรณีท่ี ๗ พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔ 

“ขอ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะไปศึกษา ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาพิจารณาให

ความเห็น และเสนอตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยจะตองยื่นเอกสารประกอบการ

พิจารณา ดังนี้  

(๑)  หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

(๒)  หลักฐานแสดงทุน 

(๓)  เหตุผลความจําเปนและความตองการของหนวยงานท่ีตองการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ศึกษาตอ 

(๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 

ในกรณีท่ี ๗ อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ จะตองปฏิบัติพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอธิการบดีได

อนุ มัติ ใหอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรไฟฟา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แลว เพราะปจจุบันนี้อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ มีรหัส

นักศึกษา ๕๘๑๐๑๓๐๐๒๓ และกําลังจะเขาเปนปการศึกษาท่ี ๒  

กรณีท่ี ๘ พิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการชดใชทุนการศึกษา ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอ ๑   

“๑. หากผูรับทุนการศึกษาไมสามารถศึกษาใหสําเร็จการศึกษาไดหรือตองยุติการศึกษาดวยเหตุ

ใดๆก็ตาม จะตองชดใชทุนท่ีไดรับในระหวางศึกษาคืนใหแกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินเทากับเงินท่ีไดรับไป

ท้ังหมด เวนแต เพราะถึงแกความตาย หรือเจ็บปวยทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ ก็ใหระงับไมตองรับผิดชดใชเงินทุนคืนแกมหาวิทยาลัย”   

ในกรณีท่ี ๘ เม่ืออาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา และไดสมัครเรียนเขา

เปนนักศึกษาอีกครั้งหากผูบังคับบัญชาตามลําดับและอธิการบดีไดอนุมัติใหศึกษาตอไปเปนกรณีพิเศษ  

อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ตองชดใชทุนการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการชดใชทุนการศึกษา  

กรณีท่ี ๙ พิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการชดใชทุนการศึกษา ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอ ๔   

“๔. เงินท่ีจะชดใชคืนตามขอ ๑ และขอ ๒ ผูรับทุนการศึกษาจะตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยจน

ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย  หากผูรับทุนการศึกษาไม

ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ท้ังนี้ จะโดยยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไมก็

ตาม ผูรับทุนการศึกษาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระ

นับแตครบกําหนดระยะดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน” 



๑๘ 
 

ในกรณีท่ี ๙ หากอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ อยูในเง่ือนไข หรืออยูในระเบียน และพิสูจนไดแลววา

ไมสําเร็จการศึกษา อาจารยไพโรจน  แสงอําไพ จะชดใชคืนเงินท้ังหมดเม่ือไดรับการแจงจากมหาวิทยาลัย

เทานั้น ปจจุบันนี้นายไพโรจน  แสงอําไพ ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาไป ๑ ปการศึกษาแลว โดยไมไดแจง

ใหมหาวิทยาลัยทราบ (ขอมูลจากเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคล)   

จากกรณีท่ี ๑ – ๘ หากอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ไมไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจารย

ไพโรจน  แสงอําไพ อาจจะมีความผิดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓๑ ขอ ๓๓ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรค

ทาย  

และในกรณีท่ี ๙ พนักงานเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีหนาท่ี

เก่ียวของ อาจจะใหอํานาจหนาท่ีของตนเอ้ือประโยชนใหกับอาจารยไพโรจน  แสงอําไพ ในยืดระยะเวลาใน

การชดใชเงินทุน ซ่ึงอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗    

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนไปตามระเบียบ 

แบบแผน และมีคุณธรรม จริยธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และไมเบียดบังของสวนราชการไปเปนของตนเอง

และผูอ่ืน หรือโดยอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนหรือผูอ่ืนเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน และเกิดความ

เสียหายแกสวนราชการ จึงเห็นควรมีมติใหสภาคณาจารยและขาราชการรายงานใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตรวจสอบเรื่องท้ังหมดท้ัง ๙ กรณี และหากเปนจริงใหลงโทษทางวินัยกับผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ ใหสภาคณาจารยและขาราชการทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและ

หนวยตรวจสอบภายใน ในการดําเนินการตรวจสอบกรณี อาจารยไพโรจน แสงอําไพ ลาศึกษาตอและขอให

ตรวจสอบกรณีบุคคลอ่ืนๆ ท่ีลาศึกษาตอดวย 

๕.๕ พิจารณาเห็นชอบใหศาลปกครองจังหวัดสงขลามีคําส่ังเรียกหลักฐานจากมหาวิทยาลัยในการส่ัง

เล่ือนเงินเดือนในสวนของเงินรอยละ ๐.๑ ท่ีหักไวในรอบการเล่ือนเงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ความเปนมา 

 ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ในรอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น อธิการบดีไดออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการ

เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงสภา

คณาจารยและขาราชการไดมีมติใหประธานสภาคณาจารยฯ ยื่นฟองตอศาลปกครองจังหวัดสงขลาในวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และศาลปกครองจังหวัดสงขลาไดพิพากษาในวันท่ี วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามคดี



๑๙ 
 
หมายเลขดําท่ี ๓๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี ๓๐/๒๕๕๘ ไววา “การท่ีผูถูกฟองคดี (อธิการบดี) ออก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอ ๖ จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษา

ใหเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอ ๖ โดยใหมีผลยอนหลังถึงวันท่ีออกประกาศดังกลาว” 

และอธิการบดียอมรับในคําพิพากษาโดยไมอุทธรณ คดีจึงถึงท่ีสุดแลว และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งให

หนวยงานดําเนินการคืนเงินรอยละ ๐.๑ ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามอัตรารอยละท่ี

ไดเลื่อนเงินเดือนในรอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 ซ่ึงพบวามีหลายหนวยงานไดนําเงินรอยละ ๐.๑ ไปพิจารณาเลื่อนใหกับขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ไมเปนไปตามอัตรารอยละท่ีไดเลื่อนเงินเดือนในรอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงพบวา

หัวหนาหนวยงานไดนําเงินดังกลาวไปพิจารณาใหเฉพาะบางคนหรือบางกลุม และอธิการบดีไดเห็นชอบมี

คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ดังเชน กรณีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

เพ่ือใหการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนจากเงินรอยละ ๐.๑ ในรอบวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนไป

อยางถูกตองตามอัตรารอยละท่ีไดเลื่อนเงินเดือน (ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละคนใน

หนวยงาน) ซ่ึงท่ีเห็นเปนเอกสารท่ีไดมาคือของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซ่ึงไมถูกตอง 

และในสวนของคณะบริหารธุรกิจท่ีไดจากการสอบถามจากรองคณบดีฝายบริหาร ทราบวาไดพิจารณา

จัดสรรเงินรอยละ ๐.๑ ใหเฉพาะบางกลุม และคิดวาหนวยงานอ่ืนๆ นาจะเปนลักษณะเดียวกัน จึงเห็นควรมี

มติใหสภาคณาจารยและขาราชการ ยื่นคํารองถึงศาลปกครองจังหวัดสงขลา ใหมีคําสั่งเ พ่ือสั่งให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงเอกสารการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจากเงินรอยละ ๐.๑ ในรอบ

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของทุกหนวยงาน ใหศาลปกครองจังหวัดสงขลา เพ่ือสําเนาตอใหสภาคณาจารยและ

ขาราชการ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ มีมติใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการยื่นคําฟองคดีตอ

ศาลปกครองสงขลา กรณีการจัดสรรคืนเงินรอยละ ๐.๑ ตาม คําพิพากษาศาลปกครองสงขลาในคดี

หมายเลขแดงท่ี บ.๓๐/๒๕๕๘ โดยมิชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

๖.๑ การเตรียมความพรอมและการตอนรับวิทยากรและผูเขารวมประชุมในโครงการประชุมสัมมนา

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง ในวันท่ี ๒๖-๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 



๒๐ 
 
 เนื่องดวยวันท่ี ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เปนเจาภาพจัดประชุมประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพ่ือการเตรียมความพรอมและการ

ตอนรบัวิทยากรและผูเขารวมโครงการ โดยกําหนดผูทํางานดังนี้ 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาวความเปนมาของโครงการและเชิญ รศ.ดร.ประเสริฐ    

ชิตพงศ ข้ึนกลาวตอนรับในฐานะเจาของพ้ืนท่ี และเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา

และทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง” ในชวง

เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ฝายพิธีกร          ๑) ผศ.ชวกร มุกสาน  ๒) ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล  

 ฝายรับลงทะเบียน   ๑) อาจารยอัจฉรา รัตนมา   ๒) อาจารยขวัญชีวา หยงสตาร  

          ๓) นางสาวมุทิตา แกวนาแค  ๔) นายกฤษฎา  ลาพิยะ 

 ฝายตอนรับวิทยากร  ๑) ผศ.ประเสริฐ คงแกว  ๒) ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์  

๓) ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชยปกรณ 

 ฝายตอนรับผูเขารวมประชุม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทุกคน 

   จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๖.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๔๐-๕/๒๕๕๙ ในวันศุกรท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วาระ ๖.๖ 

พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไดประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือ

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดพิจารณายกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานวิทยาลัย พ.ศ. .... ข้ึนใหม (แทนฉบับเดิม) เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเสนอเขาสูวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน

ครั้งท่ี ๑๔๐-๕/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดพิจารณาวาระ ๖.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบราง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. .... แลว พบวารางขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับกฎหมายอยางรุนแรง และขอกําหนดบางขอของราง

ดังกลาวมีรายละเอียดคลุมเครือไมชัดเจน และหากรางดังกลาวมีผลบังคับใช จะกอใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกอใหเกิดปญหาจากรายละเอียดท่ีคลุมเครือไมชัดเจนดวย 

 ประธานประธานสภาคณาจารยและขาราชการ จึงไดมีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๑๖๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 



๒๑ 
 
พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... มีใจความวา “ขอใหบันทึกวากระผมไมเห็นชอบในรางขอบังคับ

ดังกลาว เพราะขอกําหนดของรางขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับกฎหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีคลุมเครือและ

ไมชัดเจน ไวในรายงานการประชุมดวย” 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ 

๖.๓ การเสนอวาระเขาสูวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระ พิจารณาใหความเห็นชอบราง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. .... 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีหนังสือเรียนอธิการบดี ตามหนังสือท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/

๑๕๓ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ในครั้งท่ี ๑๔๐-๕/๒๕๕๙ ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๔-๕/๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๔๐-๕/๒๕๕๙ 

พบวา อธิการบดีไมยอมนําวาระของสภาคณาจารยและขาราชการ เขาสูการพิจารณา โดยอางวาเพ่ิงเห็น

เรื่อง และอางวาตอนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แหง กําลังดําเนินการเพ่ือแกไข 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู ขอใหรอไปกอน 

 จากกรณีท่ีสํานักงานกฤษฎีกาตีความวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ท่ีกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการได

นั้น ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  

 การแกปญหาเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ่ืน แกไขโดยอธิการบดีมีหนังสือให

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ีมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนจากการเปน

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และเรงแกไขขอบังคับ 

  จึงเสนอตอสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารยและขาราชการ  รับทราบ และแสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา ขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๗ การแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับและการตีความ ซ่ึงมีขอกําหนดไวดังนี้ 

 “ขอ ๒๙ การขอแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

กรรมการท้ังหมด 

 ขอ ๓๐ เม่ือกรรมการลงมติขอใหแกไขเพ่ิมเติม ใหประธานสภาเสนอมตินั้นตออธิการบดีเพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ขอ ๓๑ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยใหเปนไปตามขอบังคับนี้ คําวินิจฉัย

ของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด” 



๒๒ 

จากขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๙ หมวด ๗ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ และการตีความของสํานักงานกฤษฎีกา จะเห็นวาการท่ี

อธิการบดีไมนําวาระท่ีสภาคณาจารยและขาราชการเสนอเขาสูวาระการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเปน

การกระทําท่ีขัดกับขอบังคับ จึงเสนอใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีหนังสือใหอธิการบดีสง

วาระเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งท่ี ๑๔๑-๖/๒๕๕๙ อีกครั้ง โดยอาง

หนังสือท่ี ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๑๕๓ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งท่ี ๑๔๐-๕/๒๕๕๙ และเพ่ือไมใหเกิดประเด็นในการฟองรองศาลปกครอง

อีก 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

นายกฤษฎา ลาพิยะ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

อาจารยสุพร ฤทธิภักดี ผูชวยศาสตราจารยสันติพงศ ตั้งธรรมกุล 

 กรรมการและเลขานุการ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

 ผูตรวจรายงานการประชมุ รับทราบ 




