
รายงานการประชุม 
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
******************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ 
๓. ผศ.ชวกร มุกสาน รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ 
๔. ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๕. นายปรีชา ชัยกูล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๖. นายสัมพันธ์ พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๗. ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๘. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๙. นางขวัญชีวา  หยงสตาร์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๐. นายปกรณ์ ชาติพันธุ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๑. นายสุจินดา แซ่ฮ้ัน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๒. นางสาวมุทิตา แก้วนาแค กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๓. ดร.สุพร ฤทธิภักดี กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๔. นางอัจฉรา รัตนมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ประเสริฐ   คงแก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์

ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ โดยด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 



๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑.๑ การประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ นี้เป็นการประชุมเร่งด่วน เนื่องจากตามเร่ืองเสร็จที่ ๑๘๘๔/

๒๕๕๘ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง สิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเป็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และตามมติที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ 
แห่ง ได้มีมติให้ สภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง ๘ แห่ง (ยกเว้นสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. อีสาน) 
รีบเร่งด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยด่วน 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 

๑.๑.๒ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยเสียชีวิตหลายราย กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการได้ด าเนินการในการร่วมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดังนี้ 

- อาจารย์ทิพย์  บุญล้ า  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร(ทุ่งใหญ่) เสียชีวิต มอบให้อาจารย์
สัมพันธ์  พรหมหอม วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ   รับทราบ 

๑.๒ เรื่อง รองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี

๑.๓ เรื่อง เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๓.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

๑.๓.๒ รายงานค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือในบัญชี และอื่นๆ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 



๓

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยางนา ช้ัน ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ดังนี้ 

๑. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ หน้า ๑  บรรทัดที่ ๒ จากล่าง 

แก้ไขจาก ปลอกภัย 
เป็น ปลอดภัย 

๒. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑๐ 

แก้ไขจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล 
เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

๓. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๒  หน้า ๒  บรรทัดที่ ๘ จากล่าง 

แก้ไขจาก บิดา รองอธิการบดีนายยุทธ พงษ์พิริยะเดชะ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เป็น บิดา นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 

๔. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๒  หน้า ๒  บรรทัดที่ ๓ 

แก้ไขจาก ....xxxx.. 
เป็น เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ 

๕. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๑ หน้า ๔  บรรทัดที่ ๑๖ 

แก้ไขจาก ปลอกภัย 
เป็น ปลอดภัย 

๖. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ หน้า ๑๑  บรรทัดที่ ๑๒ จากล่าง 

แก้ไขจาก แซ่ฮ่ัน 
เป็น แซ่ฮ้ัน 



๔

๗. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ หน้า ๑๑  บรรทัดที่ ๗ จากล่าง 

แก้ไขจาก ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ซ่ึงอธิการบดีได้เกษียนหนังสือ “มอบนิติกร พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ” สุพรทักท้วงเร่ืองกรรมการสภาคณาจารย์ฯ 

เป็น ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ซ่ึงอธิการบดีได้เกษียนหนังสือ “มอบนิติกร พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ” 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องครั้งที่แล้ว  

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบและร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ใน

วาระ ๕.๑ พิจารณาให้มีมติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ซ่ึงก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับในวันศุกร์ที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จเพื่อยื่นวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๑๔๐-๕/
๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ในการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงมี ๓ ฉบับ เห็นควรแก้ไขใหม่
โดยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้ง ๓ ฉบับ แล้วร่างเป็นฉบับใหม่ ดัง ร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

เพื่อให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่
ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นควรมีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....  เพื่อจะได้น าเสนอ
วาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป (ตามหมวด ๗ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการตีความ ตามข้อ 
๒๙ ๓๐ และ ๓๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙) 



๕

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นชอบและให้สภาคณาจารย์ฯ เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.  .... เข้าสู่วาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ ๑๔๐-๕/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ผลการเรียกร้องขอปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๘ เพื่อให้เทียบเคียงกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้ปรับขึ้นร้อยละ ๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จากการเรียกร้องความเท่าเทียมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการในการขอ
ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๘ เพื่อให้เท่าเทียมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงได้รับการปรับ
เพิ่มเงินเดือนตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดทราบ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 

๔.๒ การให้ถ้อยค าเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดสงขลา 
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

จากมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีการฟ้องศาลปกครองสงขลาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ตามคดีหมายเลขด าที่ ๓๙/๒๕๕๗ และศาลปกครองสงขลาได้พิพากษาในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามคดี
หมายเลขแดงที่ ๓๑/๒๕๕๘ โดยได้พิพากษาว่า “สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หลังค าพิพากษา สภา
มหาวิทยาลัยไม่ยอมรับในค าพิพากษา จึงได้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด และมหาวิทยาลัยยังคงจ่ ายเงิน
ค่าต าแหน่งและค่าตอบแทนให้กับผู้รักษาราชการแทนในระดับกองอยู่เหมือนเดิม สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจึงได้ส่งเร่ืองให้กับผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ซ่ึงได้นัดหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดทราบ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 



๖

๔.๓ ศาลปกครองสงขลามีค าสั่งเรียกให้ท าค าคัดค้านค าให้การ คดีหมายเลขด าที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ กรณี 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้
ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จากกรณีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการได้คัดค้าน และฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลขด าที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ ซ่ึงศาลปกครอง
สงขลาได้รับค าฟ้อง และได้มีค าส่ังเรียกให้ท าค าคัดค้านค าให้การ คดีหมายเลขด าที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๕๙ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดทราบ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 

๔.๔ มติ ปคมทร. จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ให้ประธาน ปคมทร. มีหนังสือถึงอธิการบดี ทั้ง ๘ 
มทร. ขอให้ยุติการหักเงินวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบการ
ขึ้นเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

ในคราวประชุมทีป่ระชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคล 
ทั้ง ๙ แห่ง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม ปคมทร. ได้มีมติให้ประธาน    ปคมทร. 
มีหนังสือถึงอธิการบดี ทั้ง ๘ มทร. ขอให้ยุติการหักเงินวงเงินเล่ือนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในรอบการขึ้นเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

สืบเนื่องจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย ได้ฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา 
กรณีอธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตนเองหักวงเงินเล่ือนเงินเดือนร้อยละ ๐.๑ ซ่ึงศาลปกครอง
สงขลาได้พิพากษาว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว โดยอธิการบดีไม่ได้หัก
วงเงินเล่ือนเงินเดือนตั้งแต่รอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวิชัย ซ่ึงท าหน้าที่ประธานที่ประชุมประธาน      สภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้มีหนังสือแจ้งค าพิพากษาศาล
ปกครองสงขลาให้อธิการบดีทั้ง ๘ มทร. ทราบแล้ว แต่พบว่ามีอธิการบดีอีก ๗ มทร. (ยกเว้น มทร.อีสาน) 
ยังคงหักวงเงินเล่ือนเงินเดือนอยู่อีก และพบว่า มทร.กรุงเทพ ถูกหักวงเงินเล่ือนเงินเดือนร้อยละ ๐.๒ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดทราบ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 



๗

๔.๕ การจัดประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง ๙ มทร. ในวันที่ ๒๖-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ในคราวประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง ๙ แห่ง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม ปคมทร. ได้มีมติให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ซ่ึงก าหนดจัดการประชุมสัมมนาในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้วยงบประมาณที่จ ากัดที่อธิการบดี
จัดสรรให้ ๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง ๙ มทร. เข้าร่วมประชุม
ประมาณ ๕๕ คน และด้วยวาระประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง หมดวาระลงในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมคร้ังนี้จึงมีการ
เลือกประธานคนใหม่ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดทราบ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณากรณีการรักษาราชการแทนหัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

ความเป็นมา 

- ไม่มี

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถอนวาระ 

๕.๒ พิจารณากรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าสาขา หัวหน้างานต่างๆ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

ความเป็นมา 

- ไม่มี

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถอนวาระ 



๘

๕.๓ พิจารณากรณีการหักเงินเดือนร้อยละ ๐.๑ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

ความเป็นมา 

- ไม่มี

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถอนวาระ 

๕.๔ พิจารณากรณีการอนุมัติให้ไปราชการบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ ในงานศพมารดาของนายบรรเจิด กาญจนเจตนี (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

ความเป็นมา 

- ไม่มี

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถอนวาระ 

๕.๕ พิจารณากรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ได้ท าสัญญารับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดร.สุพร ฤทธิภักดี ชี้แจง) 

ความเป็นมา 

- ไม่มี

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถอนวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 



๙

นายกฤษฎา ลาพิยะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

ดร.สุพร ฤทธิภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล 
กรรมการและเลขานุการ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  รับทราบ 




