
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 3 
ครั้งที่ 10/2556 

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 2. อาจารย์สมเกียรติ   ทองแก้ว   รองประธานคนที่ 1 
 3. นายสุนทร   เหรียญจื้อ   รองประธานคนที่ 2 
 4. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
 5. อาจารยมณพ   ด าน้อย   กรรมการ 
 6. อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี   กรรมการ 
 7. ดร.สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง  กรรมการ 
 8. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า   กรรมการ 
 9. ผศ.ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
 10. นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
 11. รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ กรรมการ 
 12. ผศ.พีรญา   เชตุพงษ ์  กรรมการและเหรัญญิก 
 13. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการและเลขานุการ 
 14. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 
  เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  แก้ววิไล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 
ธันวาคม 2556 ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ซึ่งเดิม
มี ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์ เป็นประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้ 

1) ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
- ศ.คลินิก นพ.วิรุณ  บุญนุช 

2) รองประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มี 2 ท่าน ได้แก ่
- รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย                รองประธานคนที่ 1 
- ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล       รองประธานคนที่ 2 และเลขานุการ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/2556 
 

 มีส่วนแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ 1   
 -ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า พระนคร 
ออก จาก การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 แห่ง 
เป็น การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
 -ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนจาก เพ่ือ
สรรหาต าแหน่ง เป็น เพ่ือเลือกต าแหน่ง   
 -ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 5 ย้ายข้อความ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้อยู่หลังชื่อของ ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ศริดา  
 -ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 1 เพ่ิมค าว่า 
ปกครอง ต่อจากค าว่า ศาล เป็น เนื่องจากศาลปกครองสั่งระงับไว้ก่อน 
 หน้าที่ 2   
  -ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ข้อ 3.1 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 5 แก้ไข ค าว่า    
บุคล เป็น บุคคล   
 -ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ข้อ 3.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 7 -9 แก้ไขดังนี ้
    แต่ ยั ง ไม่ ได้ รั บค าตอบ อาจารย์ ชู วิ ทย์  จึ ง ร้ อ ง เ รี ยนมายั งสภาคณาจารย์ ฯ                 
ทางสภาคณาจารย์ฯ จึงเห็นควรว่า ควรมีการท าหนังสือฉบับที่ 2  เรื่องขอทราบความเคลื่อนไหว และคืบหน้า
หนังสือร้องเรียนของ อาจารย์ชูวิทย์ ถึงกองกลางอีกครั้ง  เป็น 
   และยั ง ไม่ ได้ รั บค าตอบ อาจารย์ชู วิทย์  ได้ ร้ อง เรี ยนมายั งสภาคณาจารย์ ฯ               
ด้วย  ทางสภาคณาจารย์ฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรว่า ควรมีการท าหนังสือฉบับที่ 2 เรื่องขอทราบความ
เคลื่อนไหว และคืบหน้าหนังสือร้องเรียนของ อาจารย์ชูวิทย์ ไปยังอธิการบดีโดยผ่านกองกลาง   
  หน้าที่ 3  
  -ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ 5.1 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 และ 3 ให้ข้อความ 
ร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมติดกัน  
 หน้าที่ 4  
  -ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ 5.2 ยอหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าว่า อาจารย์
ดีเด่นแหงชาติ เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  
 หน้าที่ 5 
 -ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ 5.2 ยอหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 1 แก้ไขค าว่า เสาวนา 
เป็น เสวนา 
 หน้าที่ 5 
 -ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ หัวข้อ 6.1 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 4 แก้ไขกลุ่มประเทศ CLNV 
เป็น CLMV และย่อหน้าที่ 2 แก้ไข N คือ พม่า เป็น M  คือ พม่า 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
 

-การขอยื่นอุทธรณ์และค าชี้แจงผลการก าหนดต าแหนงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายชูวิทย์  
สินธุ์ไพฑูรย์ โดยอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 

 อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี รายงานว่า จากครั้งที่แล้วได้ติดตามเรื่องไปยังกองบริหารงาน
บุคคลและท่านอธิการบดี ซึ่งได้ท าหนังสือเรียนถึงอธิการบดีไปแล้วนั้นในระยะเวลาหนึ่ง ก็ยังไม่มีผลตอบรับมา 
แล้วได้ติดต่อไปยังผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นด้านหนึ่งว่า หากว่าเรามีหนังสือรับรอง
จากที่ปรึกษาของโครงการวิจัย จะเป็นการดีจะน ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อนักวิจัย อาจารย์สัมภาษณ์ ได้บอกให้นักวิจัยท าหนังสือดังกล่าว และนักวิจัยก็ได้ ด าเนินการขอหนังสือรับรอง
จากที่ปรึกษาของโครงการวิจัยทั้ง 3 ท่านมาด้วย อาจารย์สัมภาษณ์ ได้น าหนังสือไปส่งยังกองบริหารงานบุคคล 
เพ่ือส่งต่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และทางมหาวิทยาลัยได้ตอบกลับมายังสภาคณาจารย์ฯ 
เรียบร้อยแล้วนั้น โดยหนังสือดังกล่าวได้ส่งไปยัง ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ คณะบริหารธุรกิจ สาระส าคัญในหนังสือนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งกลับมาว่าจะรับพิจารณาเรื่องนี้อีก
ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ  ต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการภายในและภายนอกและแจ้ง
กลับอีกครั้ง  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

  4.1 การร้องเรียนการปฏิบัติงานผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ของ ผศ.นิธิพัฒน์  อ๋ิวสกุล 
โดย ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง 
    ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง ได้จัดท าตัวอย่างกระบวนการร้องทุกข์ไปยังมหาวิทยาลัย 2 แบบ คือ 

กระบวนการร้องทุกข์ไปบังสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และกระบวนการร้องทุกข์ไปยังมหาวิทยาลัย 
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๑. กระบวนการร้องทุกข์ไปยังสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ไม่ใช่ 
 
 
        ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 

รับเร่ืองร้องทกุข์ 

ถึงอนกุรรมการฝ่ายร้องทกุข์ 

ภายใน 7 วนั 

พิจารณากลัน่กรอง 
ภายใน 7 วนั 

ผลการ

กลัน่กรอง 

ชีแ้จงให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบ 

ถึงขบวนการตอ่ไป 

จบ 

แจ้งผู้ ร้องทกุข์ 
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๒.  กระบวนการร้องทุกข์ไปยังมหาวิทยาลัย 
       
         
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       ไม่ใช่ 
     
 
 
 
           ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ไม ่
 
 
          ใช่ 

เร่ิมต้น 

ผู้ ร้องทกุข์ ร้องทกุข์อธิการบดี 
ผา่นผู้บงัคบับญัชาขัน้ต้น 

อธิการบดีท าหนงัสอืถงึ 
กบ.แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

อทุธรณ์ร้องทกุข์ 

แจ้งผู้ ร้องทกุข์ 

เพื่อคดัค้านกรรมการ 
อทุธรณ์ร้องทกุข์ 

 

ท าเร่ืองคดัค้าน 

กรรมการอทุธรณ์ร้องทกุข์ 
 

ฟ้องศาล 

คณะกรรมการอทุธรณ์ร้องทกุข์ 

ท าหน้าที่ตดัสนิค าร้องทกุข์ 
 

คณะกรรมการฯ แจ้งผลไปยงั
อธิการบดีฯ และ กบ. 

 

ท าค าสัง่ไปยงัคูก่รณี 
 

เป็นธรรม 

จบ 

(ในข้ันตอนน้ีอาจโต้ตอบกับผูบ้ัญคบับัญชา    
  ขั้นต้น สัก 1-2 รอบ เพื่อกลั่นกรองฯ) 
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4.2 ข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม กรณีกลั่นแกล้งการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ของนางสาวศศิธร  ชูแก้ว  โดย ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง 

       โดย ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง รายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยได้เรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยเรียบร้อย
แล้ว และนางสาวศศิธร  ชูแก้ว ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการเซ็นสัญญาจ้างต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     
 

- การขออนุมัติการสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทดแทนต าแหน่งอาจารย์   
ระวิวรรณ  ธรณี โดยอาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง 

  อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติการสรรหากรรมการสภา -
คณาจารย์และข้าราชการ  แทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นางระวิวรรณ ธรณี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ ท าให้นางระวิวรรณ ธรณี ขาดคุณสมบัติการเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการลงนาม เพ่ือเสนอ
ไปยังอธิการบดี โดยผ่านกองกลางและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   

  

 6.1 การศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ฯ โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ 
    นายสุนทร  เหรียญจื้อ ขอเสนอทบทวนเรื่อง การศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ฯ และขอ
หารือเกี่ยวกับก าหนดการไปศึกษาดูงาน ก าหนดเดิมที่วางไว้คือ วันที่ 19 – 21 มกราคม 2557 ปรับเป็น      
วันที่  19 – 22 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 15 คน และมีพนักงานขับรถ จ านวน 2 คน 

 

 6.2 ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยในคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2557 จ านวน 2 ท่าน โดยอาจารย์สัมภาษณ์  
สุวรรณคีรี 
        อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี รายงานว่า มีนักวิจัยในคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จ านวน 2 ท่านที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2557 คือ 
        1) ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง ได้รับรางวัลระดับดี    เงินรางวัล 150 ,000 บาท                
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ผลงานเรื่อง “กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมการจ่าย
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล” 
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 2) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ได้รับรางวัล จ านวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย 
                2.1) รางวัลระดับดีเด่น เงินรางวัล 250,000 บาท สาขาปรัชญา ผลงานเรื่อง            
“การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ็คการ์ด (JACQUARD) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน เชิงนิเวศร์เศรษฐกิจ” 
  2.2) รางวัลระดับดี เงินรางวัล 150,000 บาท สาขาปรัชญา ผลงานเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพ้ืนเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีผู้
ร่วมวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ มทร.พระนคร 3 ท่าน คือ ผศ.จรูญ  คล้ายจ้อย  
นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์ และนายวิโรจน์  ผดุงเทศ 
  2.3) รางวัลระดับดี เงินรางวัล 500,000 บาท  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ผลงานเรื่อง 
“การพัฒนาเส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช”  
 

เลิกประชุมเวลา      12.00 น 
 

         นัดประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4  
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 

  .............................................. 
  (นางสาวทิพวรรณ  คุมมินทร์)  
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
  .............................................. 
      (นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง) 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 


