
รายงานการประชุม 
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 
๑.   ผศ.สันติพงศ์    ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒.   นายอัฏฐชัย   ถาวรสุวรรณ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๓.   นายปรีชา     ชัยกูล  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๔.   ผศ.ประเสริฐ      คงแก้ว  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๕.   นายปกรณ์    ชาติพันธุ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๖.   นายสัมพันธ์       พรหมหอม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๗.   ผศ.ดร.ชัยวัฒน ์     สากุล  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๘.   ผศ.ดร.ยืนยง        วาณิชย์ปกรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๙.   นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๐. นางสาวมุทิตา แก้วนาแค กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๑. ดร.สุพร            ฤทธิภักดี กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๒. นางอัจฉรา   รัตนมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.สุพจน์    นาคฤทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ (ไปราชการ) 

 ๒.  ผศ.ชวกร    มุกสาน  รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ (ไปราชการ) 
 ๓. นางขวัญชีวา  หยงสตาร ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ไปราชการ) 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 เมื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มาครบ
องค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 
 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒ รายที่ได้รับการเลือกตั้ง
ซ่อมในเขตพ้ืนที่สงขลา ๑.นางสาวมุทิตา แก้วนาแค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป–กองกลาง)                
๒.นายสุจินดา แซ่ฮ้ัน (หัวหน้างานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย-กองกลาง) ซึ่งมีอ านาจและ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒ 

 

ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งสรุปได้
ว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย) สายวิชาการเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งและเป็นประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ 
 เหตุแห่งการรับรู้จากเรื่องเสร็จที่  ๑๘๘๔/๒๕๕๘ ท าให้สถานภาพของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในการเลือกตั้งเพ่ือท าหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 จากที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง    
๙ แห่ง (ปคมทร.) พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตัดสิทธิ์กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ที่มาจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  

 การแก้ปัญหาเบื้องต้น จากเหตุแห่งการรับรู้จากเรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ 

 ส าหรับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย) สายสนับสนุน ๓ คน คือ นายปกรณ์ ชาติ-
พันธุ์ นายสุจินดา แซ่ฮ้ัน และนางสาวมุทิตา แก้วนาแค ขอให้แสดงเจตจ านงว่าประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมและรับเบี้ยประชุม หรือไม่เข้าร่วมประชุม และต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง เพราะ
ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่มีอ านาจในการตัดสิทธิ์ ของทั้ง ๓ คน และ      
ให้บันทึกถึงความประสงค์ของทั้ง ๓ คนไว้ด้วย  

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ   รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา          
ให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทราบ โดยนายสุจินดา แซ่ฮ้ัน นางสาวมุทิตา แก้วนาแค 
และนายปกรณ์ ชาติพันธุ์ เสนอให้มีหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยถึงสถานภาพการเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ อันเนื่องมาจากการตีความของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเรื่อง
เสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้นายปกรณ์ ชาติพันธุ์ เป็นผู้ด าเนินการ 

๑.๑.๒ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยเสียชีวิตหลายราย กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการได้ด าเนินการในการร่วมงานโดยวางพวงหรีดในนามของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดังนี้ 

- บิดา นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ถึงแก่
กรรม มอบหมาย ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

- มารดา นายโผหุ้น สัตยานุรักษ์ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ พ้ืนที่สงขลา ถึงแก่กรรม 
มอบหมาย กฤษฎา ลาพิยะ วางพวงหรีดในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

- นายเปรื่อง พราหัมโชติ บิดา นางอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คณะเกษตรศาสตร์ ถึงแก่กรรม มอบหมาย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ วางพวงหรีดในนามสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 



๓ 

 

๑.๒ เรื่อง รองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี  

๑.๓ เรื่อง เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๓.๑ ก าหนดการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

๑.๓.๒ รายงานค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือในบัญชี และอ่ืนๆ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 

๑. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ หน้า ๑  บรรทัดที่ ๓ จากล่าง  

แก้ไขจาก ให้สมกับที่ 
เป็น  ให้เหมาะสมกับท่ี 

๒. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๓ หน้า ๑  บรรทัดที่ ๖  

แก้ไขจาก ยืน 
เป็น  ยื่น 

๓. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๔ หน้า ๒  บรรทัดที่ ๑๒  

แก้ไขจาก ลาพิยา 
เป็น  ลาพิยะ 

๔. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๑.๔ หน้า ๒  บรรทัดที่ ๘ จากล่าง  

แก้ไขจาก ค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจการต่างๆ 
เป็น  ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 
 
 
 
 



๔ 

 

๕. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ หน้า ๒  บรรทัดที่ ๖  

แก้ไขจาก ค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจการต่างๆ 
เป็น  ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 

๖. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๒ หน้า ๖  บรรทัดที่ ๔ จากล่าง  

แก้ไขจาก ยืน 
เป็น  ยื่น 
 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

 เนื่องจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาว่างลง ๒ ต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ๒ 
คน คือ ๑. นางสาวมุทิตา แก้วนาแค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป–กองกลาง) และ ๒. นายสุจินดา แซ่ฮ้ัน 
(หัวหน้างานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย-กองกลาง) และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) 

 เนื่องจากสิบเอกนราวัตร  กาญจนพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อ ๒๓ (๓) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกอบกับข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่งตั้ง นายสุพร  ฤทธิภักดี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท าหน้าที่ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการแทน 
 



๕ 

 

  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 
๔.๓ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓๖-๑/๒๕๕๙ 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓๖-๑/๒๕๕๙        
มีวาระที่ส าคัญดังนี ้

 วาระที่ ๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้ด าเนินคดีแทนในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้อุทธรณ์ คดีหมายเลขด าที่ บ.๓๙/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง    
ที่ บ.๓๑/๒๕๕๘ ที่ศาลปกครองสงขลาได้พิพากษาว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ (ให้ยกและยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คือ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
กระท าการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การตั้งกองที่เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
มหาวิทยาลัยในนามนายกสภาฯ ซึ่งไม่ใช่คู่ความหรือคู่กรณีเป็นผู้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดแทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ฟ้องคดี(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)           
จึงได้รายงานให้ศาลปกครองสูงสุดทราบ ศาลฯ จึงมีหมายแจ้งค าสั่งศาล ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  
ในคดีหมายเลขด าที่ อบ ๒๕๓/๒๕๕๘ ซึ่งศาลได้มีค าสั่งให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ส่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มอบอ านาจให้นายพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ด าเนินคดีแทนในศาลปกครองสูงสุด        
พร้อมเอกสารแสดงตนที่รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมทั้งให้สัตยาบันในเอกสารที่ยื่นไว้ต่อศาลแล้ว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  วาระที่ ๖.๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย (ก.จ.ม.) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๙ วาระที่ ๖.๔ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติไม่เสนอชื่อประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ หรือผู้แทน เข้าเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(ก.จ.ม.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากที่มาของข้อบังคับและการด าเนินการ   
ไมเ่ป็นไปตามข้อบังคับ และสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ฟ้องศาลปกครองไว้แล้ว 
 ในวาระนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อาศัยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งให้ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการเป็นกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ก.จ.ม.)             
ตามข้อบังคับ เพราะเกรงว่าหากไม่แต่งตั้งให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการฯ 
ก.จ.ม. อาจไม่สามารถประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ม. ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบ ซึ่งประธาน      
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือเรียนอธิการบดี ที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๐๘๙ ลงวันที่            
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอถอนชื่อในการเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย แล้ว 



๖ 

 

 วาระที่ ๗.๒ ศาลปกครองสงขลาได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การในคดีหมายเลขด า              
ที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ ระหว่างนายสันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณี
ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าว
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
กรณีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มิชอบ        
เป็นลิดรอนสิทธิของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงขอให้ศาลปกครองสงขลามีค าสั่งเพิกถอนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยศาลปกครองสงขลาได้รับค าฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๕๙ 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 
๔.๔ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓๗-๒/๒๕๕๙ 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓๗-๒/๒๕๕๙        
มีวาระที่ส าคัญดังนี ้

 วาระที่ ๖.๘ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อบริหารจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 ในการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 วาระที่ ๖.๙ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 การด าเนินการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ในการน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ถือเป็นหนึ่งใน Mega Project โดยเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๓ คน ใช้งบประมาณ 
๒,๓๐๕,๐๐๐ บาท 

 วาระที่ ๖.๑๒ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือใช้ปรับค่าตอบแทนร้อยละ ๔ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



๗ 

 

 ในการปรับอัตราค่าตอบแทนร้อยละ ๔ ของพนักงานมหาวิทยาลัย จะใช้หลักการเดียวกัน
กับข้าราชการ คือ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด ารงต าแหน่ง
วิชาการในต าแหน่งอาจารย์ หรือด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในต าแหน่ง    
ไม่สูงกว่าระดับช านาญการ และได้รับค่าตอบแทนไม่สูงกว่า ๓๙,๖๓๐ บาท 

 วาระที่ ๖.๑๓ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือใช้ปรับค่าตอบแทนร้อยละ ๔ ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างด้วยงบประมาณ
เงินรายได้ จ านวน ๔๘๑ คน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงปรับ
เพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในอัตราร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน ๒,๒๔๕,๖๘๐ บาท 

 วาระที่ ๖.๑๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  ประธานกรรมการ 
๒. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ    กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล  กรรมการ 
๙. นายสมยศ  ศรีเพิ่ม    กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม  อินทฤทธิ์   กรรมการ 
๑๑. นางวาจิศา  จันทรักษ์    กรรมการ 

วาระที่ ๗.๕ ศาลปกครองสงขลาได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ ในคดีหมายเลขด า             
ที่       ๑๑/๒๕๕๙ ระหว่าง นายสันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณี
ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๑/๒๕๕๙ กรณีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
และ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบข้อบังคับที่มีการ
ด าเนินการแก้ไขไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอน
ข้อบังคับฉบับดังกล่าว 



๘ 

 

  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 
๔.๕ หนังสือเรียนผู้อ านวยการส านักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๕ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 สืบเนื่องจากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๑)/ว ๑๖๑๒ 
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขออนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยรายละเอียดในหนังสือฉบับ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้บังคับข้าราชการในสถานศึกษาของ
รัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และยอบรับว่าบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการของรัฐมีเพียงสองสถานภาพเท่านั้น คือ ข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ หากอธิการบดีเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อลาไปราชการต่างประเทศ ต้องด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ส่วนกรณีอธิการบดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อลาไปราชการต่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
สภาสถาบันอุดมศึกษา 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือที่ ศธ (สคจ) ๐๕๘๔/๐๓๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๙ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอสอบถามแนวทางการปฏิบัติกรณีอธิการบดี
ไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

 หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๘๒๘ ลงวันที่         
๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีอธิการบดีไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ว่า เมื่ออธิการบดี           
พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ย่อมพ้นจาก
สถานภาพความเป็นข้าราชการ จึงไม่อยู่ในบังคับตามระเบียบราชการ แต่ต้องด าเนินการตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไม่มีข้อบังคับใดๆ 
รองรับการไปราชการของอธิการบดีที่ไม่มีสถานภาพ 

 เพ่ือให้การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยไม่กระท าการผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ จึงได้มีหนังสือเรียนผู้อ านวยการส านักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๕ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามหนังสือที่ ศธ (สคจ)๐๕๘๔/๐๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้พิจารณาด าเนินการกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี กรณีการรับหรือเบิกเงินต่างๆ ในขณะด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว 
 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 



๙ 

 

๔.๖ หนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ด าเนินการทางวินัยต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 จากค าพิพากษาศาลปกครองสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในคดีหมายเลขด า       
ที่ บ.๓๘/๒๕๕๗ และคดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๐/๒๕๕๘ กรณีอธิการบดีกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย     
ในการหักเงินจากฐานเงินเดือนของข้าราชการร้อยละ ๐.๑ และคดีได้ถึงท่ีสุดแล้ว  

 ขณะนี้อธิการบดีได้เกษียณอายุล่วงเลยมาหลายเดือน หากระยะที่อธิการบดีเกษียณเกิน    
๑ ปี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไม่สามารถด าเนินการใด ๆ กับอธิการบดีได้                
สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงมีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือ      
ที่ ศธ(สคจ)๐๕๘๔/๐๒๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ด าเนินการทางวินัยต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพราะเมื่อศาลปกครอง
สงขลามีค าพิพากษาแล้วว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการหักฐานเงินเดือนของข้าราชการใน
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ย่อมแสดงให้เห็นว่าการหักฐานเงินเดือนของข้าราชการใน
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗   
รวม ๕ รอบการเลื่อนเงินเดือน เป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน แต่อธิการบดีก็ไม่ได้
ตระหนักหรือส านึกในการกระท าผิดกฎหมายของตนเอง ซึ่งการด าเนินการของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้ท าตามอ านาจและหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘   
 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 

๔.๗ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

 สืบเนื่องจากในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร์      
ที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติ เห็นชอบให้ประธาน              
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหนังสือถึงอธิการบดี ให้พิจารณาด าเนินการน าวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อย
ละ ๐.๑ ที่หักไว้ในจ านวน ๕ ครั้งที่ผ่านมา คืนกลับให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีหนังสือที่ ศธ (สคจ)๐๕๘๔/๐๓๒ 
ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้น าวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน                     
ในสถาบันอุดมศึกษาและของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีได้ใช้อ านาจหักไว้ร้อยละ ๐.๑ คืนแก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกคน แต่เวลาได้ผ่านไปเนินนาน
อธิการบดีไม่ได้แยแสหรือใส่ใจในการกระท าของตนเอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ           
จึงได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามหนังสื อที่        
ศธ (สคจ)๐๕๘๔/๙๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร้องเรียนกรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 



๑๐ 

 

๔.๘ ศาลมคี าสั่งรับค าฟ้องคดีหมายเลขด าที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

 ด้วยอธิการบดี ได้ตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าตอบแทนคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายใดรองรับการตั้งที่ปรึกษาโดยให้
ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงได้ฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ และนายกสภาฯ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒/๒๕๕๙ และ
ศาลปกครองสงขลาได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาลรับค าฟ้องในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และก าหนดให้
อธิการบดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๑ คน 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 
๔.๙ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ฟ้องศาลปกครองสงขลาให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
ได้เสนอวาระที่ ๖.๓ พิจารณาวินิจฉัยตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ที่น่าสังเกตคือวาระนี้ระบุว่า “พิจารณาวินิจฉัยตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” แต่ในวาระนี้
มหาวิทยาลัยได้แอบแฝงให้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เข้าไปด้วย และการแก้ไขไม่ได้มาจากมตขิองกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติ
ให้มีหนังสือเพ่ือเสนอให้นายกสภาฯ น าวาระเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือมีมติยกเลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แต่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ใส่ใจหรือแยแสในการกระท า
ที่ไม่ชอบ และไม่ยอมน าวาระที่สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย     
สภาคณาจารย์และข้าราราชการจึงมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ ศธ(สคจ)๐๕๘๔/๐๑๑ ลงวันที่ 
๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมิชอบ ซึ่งได้ขอให้นายกสภามหาวิทยาลัยได้น า
วาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในครั้งที่ ๑๓๖-๑/๒๕๕๙ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มิเช่นนั้นสภา
คณาจารย์และข้าราชการจ าเป็นต้องฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งยก เลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ต่อไป และสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาแล้ว ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ตามคดีหมายเลขด าท่ี ๔๗/๒๕๕๙ 
 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 



๑๑ 

 

๔.๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ก าหนดเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น จึงมีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 ข้อน่าสังเกต เงินค่าประกันอุบัติเหตุ เงินค่าตรวจสุขภาพ เงินค่าบริการคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 
๔.๑๑ ดร.สุพร  ฤทธิภักดี ได้มีหนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง คัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ  

 จากการที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตพ้ืนที่สงขลาว่างลง ๒ ต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระบุว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน และนางสาวมุทิตา  
แก้วนาแค  

 ดร.สุพร  ฤทธิภักดี จึงได้มีหนังสือถึงอธิการบดีลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คัดค้าน
คุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งอธิการบดีได้เกษียนหนังสือ “มอบนิติกร พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ”  
 
  จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาให้มีมติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  

ความเป็นมา 



๑๒ 

 

ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งสรุปได้
ว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย) สายวิชาการเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งและเป็นประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได ้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

เพ่ือให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นควรให้กรรมการ       
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... ตามหมวด ๗ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและ
การตีความ ตามข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มีมติเป็นเอกฉันท์และเห็นชอบตามข้อเสนอ โดยให้ด าเนินการ
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....  ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๕.๒ พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายของนักศึกษา (ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์) 

ความเป็นมา 

จากการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีจ านวนที่สูงขึ้นมาก  และประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจของ
ภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการท าสวนยาง จึงเห็นควรให้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายของนักศึกษาลง เพ่ือเป็นมาตรการเยียวยาแก่ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
ราคายางพาราตกต่ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง จึงควรมีส่วนร่วมในการบรรเทาภาระแก่ผู้ปกครอง ที่ประสบปัญหาด้านรายได้ที่ลดลงเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ทราบว่าหลายคณะฯ ไม่ขัดข้องที่จะลดค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายแก่นักศึกษาในทุกระดับ 

จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 



๑๓

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

๖.๑ พิจารณาเห็นชอบให้ติดตามเรื่องการโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ านวน ๑๔ ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย หมดวาระลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๔ ราย โดยเสนอวาระ ๖.๑๐ ให้  
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๗ ซ่ึงปัจจุบันเวลาล่วงเลยมาประมาณ ๒ ปีเศษ ก็ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง 

เพ่ือให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล สภาคณาจารย์และข้าราชการสมควรติดตามสอบถามไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งการโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๔ ราย หรือให้มีการเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการใหม่ 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มีมติให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหนังสือ
สอบถามปัญหาและสาเหตุของการโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
๑๔ ราย และแนวทางแก้ไขปัญหา 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

นายกฤษฎา  ลาพิยะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     ดร.สุพร  ฤทธิภักดี  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 
   กรรมการและเลขานุการ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม        รับทราบ 


