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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันพุธที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. อาจารย์สมเกียรติ    ทองแก้ว  รองประธานคนที่ ๑ 
๓. นายสุนทร   เหรียญจื้อ   รองประธานคนที่ ๒ 
๔. รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ  กรรมการ 

  ๕. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
  ๖. อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี  กรรมการ 
   ๗. อาจารย์มณพ   ด าน้อย  กรรมการ 

๘. อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี    กรรมการ  
๙. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า     กรรมการ   
๑๐.ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
๑๑.นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
๑๒. ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์   กรรมการและเหรัญญิก 
๑๓. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร. สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง   กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓ .๓๐  น.  

  เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ระเบียบวารที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  ขณะนี้ก็ได้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  
เริ่มมีการประชุมในเรื่องกฎเกณฑ์การสรรหา  การรับสมัคร  การน าเสนอนโยบายของผู้สมัครอธิการบดี  และ
คาดว่าจะได้อธิการบดีคนใหม่ประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

  ๓.๑  แจ้งเรื่อง ขัดข้องการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
โดยเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ  ได้รายงานว่า  จากมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  เนื่องจากมีข้อคิดเห็นที่
หลากหลาย ในเรื่องของสถานที่จัดประชุมอยู่ในพ้ืนที่ชุมนุมประท้วง  ไม่ปลอดภัย  และมีการปิดถนนหลายสาย  
ไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้ามาร่วมประชุม  จึงขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  และ มอบหมาย
ให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ  ท าหนังสือแจ้งไปยังประธาน ปอมท. เรื่อง ขัดข้องการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  นั้น  ได้ด าเนินการส่งเรื่อง เรียนแจ้งไปยังประธานการประชุม ปอมท. เมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรียบร้อยแล้ว  
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑   การแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556” โดย นายสมเกียรติ  ทองแก้ว         
รองประธานคนที่ ๑  ได้น าเสนอ ดังนี้ 
 

 โดยที่เห็นสมควรก าหนดจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง            
การพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ตลอดจนการประชุมและด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้ าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
พระนคร 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 
5/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 และการประชุมครั้งที่........../.............. เมื่อวันที่..............................
จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. 2556” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
        “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        “คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและข้าราชการพลเรือน                          
ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง 

(1)  อธิการบดี 
(2)  รองอธิการบดี 
(3)  ผู้ช่วยอธิการบดี 
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(4)  คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(5)  รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ
รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(6)  ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้ง 
“สภาคณาจารย์และข้าราชการ”  หมายความว่า  สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ประธานสภา”  หมายความว่า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
องค์ประกอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 ข้อ 5 ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาและกรรมการรวมทั้งหมดจ านวน 
15 คน 
  

มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามองค์ประกอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และมีการเสนอ
เพิ่มเติม เห็นว่า  ตัวแทนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จะต้องมาจากตัวแทนจากทุกคณะ และทุก
ส านักงาน  และเห็นควรปรับแก้ กรรมการรวมทั้งหมดจ านวน 15 คน เป็น  ๑๙ คน 

  
หมวด 2 

คุณสมบัติประธานสภาและกรรมการ 
 

 ข้อ 6 ประธานสภาและกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1)  เป็นคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
(2)  ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย และ/ หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันเลือกตั้ง 
 ข้อ 7 ประธานสภาหรือกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 20 วรรคสอง (4) และ (6) ไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับตั้งแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามคุณสมบัติประธานสภาและกรรมการ และให้ตัดข้อความใน
ข้อ ๖(๒) “ และ/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ออก 
 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 

 

 ข้อ 8 การได้มาซึ่งประธานสภา ให้กรรมการคัดเลือกกันเองตามวิธีการที่เห็นสมควร 
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         ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา หรือต าแหน่งประธานสภาว่างลงก่อนครบวาระ               
ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานสภาต่อไป 
  ข้อ 9 การได้มาซึ่งกรรมการ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
        ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ หรือวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งตามจ านวนที่เห็นสมควร เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 10 คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(2) ก าหนดวัน เวลารับสมัครเลือกตั้ง และวัน เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 
(3) ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร 
(4) ก าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง 
(5) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง จัดท าและประกาศบัญชีรายชื่อ และ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
(6) รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
(7) เรียกเอกสาร หลักฐานมาตรวจสอบ หรือเรียกบุคคลในมหาวิทยาลัยมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า

เกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย 
(8) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการด าเนินการเลือกตั้ง 
(9) รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี 
(10) ออกประกาศเพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
(11) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

 ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งออกประกาศก าหนดวัน เวลาสมัครรับเลือกตั้งแล้ว               
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละไม่น้อยกว่า              
ห้าคน 
          คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นผู้สมัคร รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 ข้อ 12 คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ 11 มีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) จัดท าและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(2) ด าเนินการเลือกตั้ง 
(3) ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 

 ข้อ 13 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ ได้แก่ คณาจารย์ประจ าและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง   ก่อน
วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ข้อ 14 การทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง              
ให้กระท าต่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งแล้วแต่กรณีเป็น                
ลายลักษณ์อักษรภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศรายชื่อ 
                  การวินิจฉัยของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งให้ถือ
เป็นที่สุด 
 ข้อ 15 กรณีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการน้อยกว่าจ านวน
กรรมการที่ก าหนดให้มีตามข้อ 5 ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้งใหม่ หรือ
ขยายเวลาการสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีตามท่ีเห็นสมควร 
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 ข้อ 16 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งได้หนึ่งหมายเลข 
 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง แต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งโดยเปิดเผย               
ให้แล้วเสร็จในวันลงคะแนน พร้อมประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น และรายงานผลการนับ
คะแนนส่งให้ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งอย่างช้าในวันท าการถัดไป 
 ข้อ 18 ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับจากคะแนนรวมของทุกหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
                  ในกรณีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในล าดับสุดท้ายตามวรรคแรกมีคะแนนรวมเท่ากัน               
ให้ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจับสลากผู้ที่มีคะแนนรวมเท่ากันในล าดับดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ได้
ผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการครบตามจ านวนที่ก าหนดในข้อ 5 
 ข้อ 19 ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภา และกรรมการ 
สภคณาจารย์และข้าราชการ 
 

หมวด 4 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

 

 ข้อ 20 ให้ประธานสภาและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีก
ได ้
                   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาและกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ้นจาการเป็นคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(4) ขาดประชุมสมัยสามัญสามครั้งติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(6) สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อ

หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
(7) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(8) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มา                
ซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ประธานสภาหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการเลือก หรือ
เลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่ ง                 
ตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มี               
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานสภาหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้เลือกหรือเลือกตั้ง
ประธานสภาหรือกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธานหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
ประธานสภาหรือกรรมการใหม่แล้ว 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 

หมวด 5 
การด าเนินงาน 

 

 ข้อ 21 เมื่อเลือกตั้งกรรมการได้ครบจ านวนตามข้อ 5 แล้ว ให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง เพ่ือเลือกประธานสภาและ
คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 

(1) รองประธาน     2  คน 
(2) เลขานุการ     1  คน 
(3) ผู้ช่วยเลขานุการ    1  คน 
(4) ต าแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

                         ในกรณีที่ประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่ง 
หรือคนที่สองท าหน้าที่แทนตามล าดับ ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้                    
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานชั่วคราว 
 ข้อ 22 ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และสามารถออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามการด าเนินงานเพื่อเลือกประธานสภาและคณะกรรมการ
บริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
หมวด 6 

อ านาจและหน้าที่ 
 

 ข้อ 23 สภาคณาจารย์มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย แก่

อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย 
(2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(3)  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือ             

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(4)  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 

น าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ

การด าเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการด าเนินการทาง
วินัย 
 
 มติที่ประชุม    เป็นหมวดที่ได้เพิ่มเติมใหม่  จึงขอให้ปรับแก้ให้ตรงกับกฎหมายพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดิม 
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หมวด 7 
การประชุม 

 

 ข้อ 24 ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละหนึ่งครั้ง การประชุมแต่ละครั้งให้แจ้งกรรมการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยวาระ                 
การประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ 25 นอกเหนือจากการประชุมสมัยสามัญ ประธานสภาหรือกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ และให้ประธานสภา
เป็นผู้เรียกประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 ข้อ 26 การประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 27 กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 28 การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
           ให้ประธานสภาและกรรมการมีสิทธิรับเบี้ยประชุมในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ทางราชการก าหนด 
 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามการประชุมของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

หมวด 8 
งบประมาณและทรัพย์สิน 

 

 ข้อ 29 ให้มีส านักงานสภาคณาจารย์ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 30 งบประมาณและทรัพย์สินของสภาคณาจารย์ อาจได้รับจาก 

(1) งบประมาณประจ าปี 
(2) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(3) ทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สภาคณาจารย์ 
(4) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 

 ข้อ 31 การควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และการด าเนินกิจการภายในส านักงานสภาคณาจารย์                
ให้ก าหนดเป็นระเบียบของสภาคณาจารย์ 
 ข้อ 32 สภาคณาจารย์อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติว่าด้วยการเงินที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือของทางราชการก็ได้ 
 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการตามงบประมาณและทรัพย์สิน  และให้มีการปรับแก้ดังนี้ 
 ข้อ 29 ให้มีส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ข้อ 30 งบประมาณและทรัพย์สินของสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจได้รับจาก 

(1) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๑ 
(2) งบประมาณประจ าปี 
(3) ทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ข้อ 31 การควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และการด าเนินกิจการภายในส านักงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  ให้ก าหนดเป็นระเบียบของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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 ข้อ 32 สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติว่าด้วยการเงินที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือของทางราชการก็ได้ 
 

หมวด 9 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการตีความ 

 

 ข้อ 33 การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด 
 ข้อ 34 เมื่อกรรมการลงมติขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประธานสภาเสนอมตินั้นต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ข้อ 35 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ค าวินิจฉัยของ
สภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการตามการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการตีความ 
 

 ๔.๒  แบบส ารวจความต้องการ  เรื่อง ประเด็น/เรื่องส าคัญที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม (ภายใน 3 ปี) โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  ไดน้ าเสนอ 

แบบส ารวจความต้องการ เรื่อง ประเด็น/เรื่องส าคัญท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม (ภายใน 3 ปี) 

ค าชี้แจง 

 แบบส ารวจนี้จัดท าข้ึนโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการของบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบถึงเรื่องหรือ
ประเด็นส าคัญที่บุคลากรส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญมากน้อยตามล าดับ  ซึ่งต้องการจะให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการจะด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจนี้ เพ่ือน ามาประมวลข้อมูลในการ
จัดล าดับความส าคัญของเรื่องหรือประเด็นที่บุคลากรส่วนใหญ่ต้องการสะท้อนความเห็นให้มหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบและน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
การกรอกแบบส ารวจ 
 ขอความร่วมมือท่านตอบแบบส ารวจนี้ โดยให้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องหรือประเด็นที่ท่านต้องการ
จะให้มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรมตามล าดับโดยใส่หมายเลขลงในช่อง  หน้าหัวข้อเรื่องหรือ
ประเด็นที่ท่านเห็นว่าส าคัญ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ     (   )  ชาย (   )  หญิง   อายุ............ปี 
 ประเภทบุคลากร   (   )  สายวิชาการ    (   )  สายสนับสนุน 
 สถานภาพ      (   )  ข้าราชการ (   )  พนักงานมหาวิทยาลัย   (   )  พนักงานราชการ 
           (   )  ลูกจ้างประจ า         (   )  ลูกจ้างชั่วคราว 
 สังกัด     (   )  คณ     (   )  สถาบัน/ส านัก   (   )  กอง     (   )  ศูนย์/หน่วยงานอื่นๆ 
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2. ประเด็น/เรื่องความต้องการ  (ให้ใส่ตัวเลขลงในช่อง  ตามท่ีท่านให้ความส าคัญเรียงตามล าดับ) 
 จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ยกเลิกการหักหัวคิววงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมด (จากวงเงินเลื่อนทั้งหมด 3 %) 
 ควรมีข้อสอบกลางส าหรับใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุก

ระดับ 
 ปรับเปลี่ยนระบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิมแบ่งเป็น 3 ระยะ เป็นท าสัญญาจ้างครั้ง

เดียวหลัง  ผ่านการทดลองงานแล้วไปจนถึงอายุ 60 ปี 
  ให้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ (1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ) 
และ (1.5 ส าหรับสายสนับสนุน) 
   เปลี่ยนระบบการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่ ให้เป็นระบบที่มาจากการเลือกตั้ง 
   ระบบคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็น
รูปธรรม 
            ต้องการทีมผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากบุคลากรทั้งภายในภายนอก 

  ให้มีหลักเกณฑ์ในการปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย (หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
  จัดให้มี/เพิ่มสวัสดิการ/สวัสดิภาพ เรื่อง............................................................... .................... 

   อ่ืน ๆ................................................................................................................................ ........  
                                สภาคณาจารย์และข้าราชการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการตามแบบส ารวจดังเสนอ  และให้คณะกรรมการน าไปสอบถาม
เพื่อนคณาจารย์  เพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลและจะได้น ามาปรับแก้ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง  และให้
น าเข้าเป็นเรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

๔.๓  โครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ฯ  ณ สถาบันอ่ืนในภูมิภาค  ปีงบประมาณ  
๒๕๕๗   

โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ และประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
และพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ  ได้เสนอโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สถาบันอ่ืนในภูมิภาค  ปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ โดยศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน  วิทยาเขต
ขอนแก่น ในวันที่  ๑๙-๒๑  มกราคม ๒๕๕๗ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๕๙,๒๔๐ บาท 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการโครงการดังเสนอ  ให้น าเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป  

๔.๔  หนังสือเชิญประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ  ๙ มทร. วันที่  ๑๙-๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 
นายสุนทร  เหรียญจื้อ  ได้ชี้แจงว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุม ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ หรือตัวแทน ๙ มทร. เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็น
เจ้าภาพ ในที่ประชุม โดยรศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน ประธาน ปคมทร. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ คือ  ๑) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ....และ ๒) ร่างพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...ในการนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก
ท่าน  จึงขอให้สภาคณาจารย์ฯ ทุก มทร. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ในระหว่าวันที่  ๑๙-๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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มติที่ประชุม   รับทราบ เสนอผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ จ านวน  ๔ คน คือ ๑) ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการว่าที่ร้อยตรีสมนึก  แก้ววิไล ๒)รองประธานคนที่ ๒ นายสุนทร เหรียญจื้อ ๓)นายทนงค์  โพธิ       
๔) นายโยธิน  หนูแดง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

๕๑   ผลสรุปการสัมมนาคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  ได้รายงานว่า  ได้รับหนังสือท่ี ศธ.๐๕๐๑(๕)/๑๒๒๕๑  ลงวันที่  ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๕๖  จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เวียนแจ้งเรื่องผลสรุปการสัมมนาคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. วันเสาร์ที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ  โรงแรมรอยัลปริ้น
เซส  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ  ต่อไป  ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ประเด็นปัญหาของอุดมศึกษาที่ควรเพ่ิมเติมความคิดเห็น   
๑. การผลิตบัณฑิตยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และการขับเคลื่อนนโยบายของ

ประเทศ 
๒. ควรก าหนดกลไกก ากับทิศทางสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามความต้องการ

ของประเทศ  โดยควรก าหนดเพดานการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ในรูปแบบปรับ
สัดส่วน ๗๐ : ๓๐  ถึง  ๕๐ : ๕๐  

๓. ควรมีวิธีการควบคุมและมาตรการจูงใจสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องมีเครื่องมือป้องกันปัญหาของุดม
ศึกษาในอนาคต เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาไปพร้อมกัน 

๔. ต้องมีกลไกเชื่อมโยงการรับ นักเรียน ที่สมรรถนะต่ า ซึ่งต้องพัฒนาก่อนเข้าสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

ส่วนที่ ๒  ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาและการปรับ(ร่าง)พ.ร.บ. อดมศึกษาฯ   
๑. มาตรการ/กลไกด้านการเงินอุดมศึกษา 
 (๑) ควรใช้มาตรการด้าน Financial  ( แบบ Additional Fund ) ในการสนับสนุนส่งเสริม จูง

ใจสถาบันอุดมศึกษา ในภารกิจที่จ าเป็นต่อนโยบายรัฐที่ส าคัญ (เน้นทิศทางการผลิตบัณฑิตและนับสนุนนโยบาย) 
 (๒) เครื่องมือก ากับส าคัญ คือ ระบบการจัดสรรงบประมาณที่แยกเป็น Function  Budget  

(ตามปกติ) และมีกองทุน  (Fund) ใช้ป็นรางวัลจูงใจด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
 (๓) การสร้างกองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา  ต้องเป็นกองทุนขนาดใหญ่  เพ่ือใช้ส่งเสริมการผลิต

บัณฑิตตามนโยบายรัฐ  และใช้ในการพัฒนาอาจารย์ทั้งสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
 (๔) สกอ. ต้องมีอ านาจก ากับงบประมาณ โดยให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณประจ าปี

แก่สถาบันอุดมศึกษา 
๒. การก ากับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา 
 (๑) ต้องก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามประเภท (ก/ข/ค/ง) หรือ

ตามสถานภาพ (ม.ในก ากับ/รัฐ/ม.เอกชน) 
 (๒) ต้องมีระบบพัฒนาเสริมสร้างกรรมการสภาสถาบันให้มีคุณภาพ 
 (๓) อาจใช้รูปแบบ  Good  Practice   ของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในก ากับ

สถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ก้าวล่วง พ.ร.บ. ของสถาบันฯ 



11 

 (๔) ต้องก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงความโปร่งใสระบบการเงิน  โดยแสดงข้อมูลต่อ
สาธารณะ ทุก ๓ เดือน 

 (๕) ต้องก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งรายงานประชุมสภาสถาบันฯ ต่อ  สกอ. โดยการท า
ระบบ  Online ที่ทวนสอบได้ 

 (๖) ควรก าหนดอ านาจให้ สกอ. มีภารกิจในการก ากับควบคุมการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
กรณีท่ีสถาบันฯและหรืออธิการบดีฯไม่บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฏหมาย 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๕.๒ หนังสือแจ้งผลการเลือกประธาน ปอมท.  และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร ปอมท.     
ชุดที่ ๓๕  

นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  ได้รายงานว่า  ประกาศที่ประชุมสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เรื่องผลการเลือกตั้ง ประธาน ปอมท. ชุดที่ ๓๕ แทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนครบ
วาระ ทั้งนี้ที่ประชุม ปอมท. จัดให้มีการประชุม ครั้งพิเศษ /๒๕๕๖  เมือ่วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพมหานคร  ผู้ที่ได้รับเลือก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี     
จงเสรีจิตต์  ซึ่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร  ด ารงต าแหน่ง ประธานปอมท.
ชุดที่ ๓๕ ตั้งแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

และเพ่ือให้การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีค าสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   ที่    
๗/ ๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ ๓๕  ดังนี ้

 

   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญศรี  จงเสรีจิตต์   ประธาน ปอมท. 
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พินิจ  เทพสาธร  รองประธาน ปอมท.คนที่ ๑ 
   ๓. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช รองประธาน ปอมท.คนที่ ๒ 
   ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลกรมหาวิทยาลัย 
   ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พีระพล  คดบัว  ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๖.  อาจารย์ชัช  พงษ์ศิวัฒน์   ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จารี  เกตุมาโร ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
   ๘.อาจารย์ ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์  ผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
   ๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา  บุดดาดี  ผู้อ านวยการฝ่านกิจการสังคม 
   ๑๐. อาจารย์ชนาพร  พิทยาบูรณ์   ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา  ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท. 
   ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เลขาธิการ ปอมท. 
   ๑๓.นายพัฒนพงศ์  สมุทรหล้า   รองเลขาธิการ  ปอมท. 
  ๑๔. นางสาวสุนันท์  พูลแพ   ผู้ช่วยเลขธิการ  ปอมท. 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จนถึง  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  



12 

๕.๓  รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  โดย นายสนุทร เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่  ๒  และประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
วิชาการและพัฒนาอาจารย์และข้าราชการ  ได้รายงานการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันพุธ ที่      
๔ กันยายน  ๒๕๕๖  มีผู้มาประชุม ๕ คน ประกอบด้วย  

๑. นายสุนทร  เหรียญจื้อ  ประธาน 
๒. นายทนงค์  โพธิ  อนุกรรมการ 
๓. นายโยธิน  หนูแดง  อนุกรรการ 
๔.  อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 นายสุนทร กล่าวว่า  เนื่องจากเป็นการประชุมอนุกรรมการฝ่ายฯ เป็นครั้งแรก จึงมเีรื่องเสนอพิจารณา 
จ านวน ๒ เรื่อง  คือ แบบส ารวจความต้องการ  เรื่อง ประเด็น/เรื่องส าคัญท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการให้เป็นรปูธรรม (ภายใน 3 ปี)   และโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สถาบันอ่ืนในภูมิภาค  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ   
- ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ  น าเสนอแสดงความยินดี กับอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  ที่

ได้รับการคัดเลือกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  อีก ๑ ต าแหน่ง  

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี  

 
นัดวันประชุมครั้งต่อไป  วันที่  1๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ปิดประชุม    ๑๖.๔๕ น. 
 
 
 

กฤตพร  ชูเส้ง 
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


