
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ไดมีการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ โดยมีการประชุม ดังนี้
© เร่ืองท่ี ๑ เร่ืองรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๒) โดยนาย
สุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานสภาคณาจารยฯ คนที่ ๒ ไดรายงานวา ดวยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เสนอขอใหแกไขเพิ่มเติม
ความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยสภาคณาจารยประจําและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในประเด็น
ตางๆ ดังน้ี (พรอมแนบเอกสารตารางเปรียบเทียบ ระหวางขอบังคับ มทร.พระนครวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.
๒๕๔๙ กับรางขอบังคับ ฯ (ฉบับที่ ๒) ที่จะเสนอแกไข)

- ขอ ๖(๒) แกไขคุณสมบัติเร่ืองอายุปฏิบัติงาน  จากปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึง
วันเลือกต้ัง เปน ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันเลือกต้ัง

- ขอ ๒๐ วรรคสอง  แกไขสาเหตุการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาคณาจารยฯ  เพิ่มจาก ๔ ขอ เปน ๕ ขอ
ในเร่ืองการลาไปศึกษาตอภาคปกติ

- ขอ ๒๒ ใหสภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๔๙ และสามารถออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการไดโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี เปน สามารถออกคําสั่ง ระเบียบหรือประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการไดโดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับน้ี

- ขอ ๒๗ การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ เปน การประชุมสภา
คณาจารยและขาราชการ และหรือการประชุมคณะอนุกรรมการท่ีสภาคณาจารยและขาราชการแตงตั้ง ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการ

กรรมการในที่ประชุม ไดแสดงความคิดเห็นหลากหลาย  โดย ผศ.ดร.นพมณี ไดแสดงความคิดเห็น ขอ ๖ (๒)วา
สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๓ ปน้ันเปนไปได แต การดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยฯ ไม
เห็นดวยเน่ืองจากประสบการณนอยเกินไป  ผศ.พีรญา  เสนอแนวคิดวา การพิจารณาตองใชความละเอียดออน  ควรศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมถึงขอดี  ขอดอย และเหตุผลการไมพิจารณาของกรรมการสภาคณาจารยชุดเกา(ชุดที่ ๒) ผศ.กมล ไดเสนอวา
การพิจารณาในเร่ืองน้ียังพอมีเวลา เพราะจะมีการเลือกต้ังใหม ๓ ป  ขอใหชลอไวกอนและคอยนํามาพิจารณากันใหม  ประธานสภา
คณาจารยฯ จึงมีมติ สรุปในท่ีประชุม ขอใหนํามาพิจารณาใหมในโอกาสตอไป
© เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในสวนภูมิภาค งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒
ไดนําเสนอวา จากการพิจารณาในคร้ังกอน  กําหนดใหมีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในวันที่ ๑๕-
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แตเน่ืองจากเวลาดังกลาว อยูในชวงเวลาการตรวจประกันคุณภาพ (SAR) ของทุกคณะ  และยังมีการปดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน จึงไมสะดวกตอการไปศึกษาดูงาน มติท่ีประชุม จึงขอใหเลื่อนออกไปเปน วันพุธที่ ๑๒
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เห็นดวยเน่ืองจากประสบการณนอยเกินไป  ผศ.พีรญา  เสนอแนวคิดวา การพิจารณาตองใชความละเอียดออน  ควรศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมถึงขอดี  ขอดอย และเหตุผลการไมพิจารณาของกรรมการสภาคณาจารยชุดเกา(ชุดที่ ๒) ผศ.กมล ไดเสนอวา
การพิจารณาในเร่ืองน้ียังพอมีเวลา เพราะจะมีการเลือกต้ังใหม ๓ ป  ขอใหชลอไวกอนและคอยนํามาพิจารณากันใหม  ประธานสภา
คณาจารยฯ จึงมีมติ สรุปในท่ีประชุม ขอใหนํามาพิจารณาใหมในโอกาสตอไป
© เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในสวนภูมิภาค งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒
ไดนําเสนอวา จากการพิจารณาในคร้ังกอน  กําหนดใหมีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในวันที่ ๑๕-
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แตเน่ืองจากเวลาดังกลาว อยูในชวงเวลาการตรวจประกันคุณภาพ (SAR) ของทุกคณะ  และยังมีการปดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน จึงไมสะดวกตอการไปศึกษาดูงาน มติท่ีประชุม จึงขอใหเลื่อนออกไปเปน วันพุธที่ ๑๒

จดหมายขาวสภาคณาจารยฯ
สภาคณาจารยและขาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖



มิถุนายน ๒๕๕๖ และเปนสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล  เพื่อความสะดวก  โดยในชวงเชา ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต  และในชวงบาย ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี) โดยมอบ ผศ.กมล พรหมหลา
วรรณ เปนผูติดตอประสานงานสถาบันการศึกษาดังกลาว

© เร่ืองท่ี ๓ เร่ืองโครงสรางการบริหารงานของสภาคณาจารยและขาราชการ และหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานสภาคณาจารยฯ
นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ ไดกลาววา จากการประชุมในคร้ังที่ผานมา  ก็ไดมีโครงสรางความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการฝายตางๆแลว  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับสภาคณาจารยฯ ชุดน้ี ก็
ขอใหอนุกรรมการแตละฝาย  ดําเนินการเขียนแผนการดําเนินงาน  และนําเสนอเลขานุการ  เพื่อจะไดนําภาระงานตางๆของแตละ
ฝายประกอบการพิจารณาในการ ขอสถานที่  อุปกรณสํานักงาน และเจาหนาที่ชวยเหลืองานสภาคณาจารยฯตอไป

© เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสภาคณาจารยและขาราชการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดทําโดยไมไดรับ
งบประมาณรองรับการดําเนินงาน

นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ ไดกลาววา  ไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ของสภา
คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไว ๖ ขอ ประกอบดวย
 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  กําหนดไว ทุกวันพุธ สัปดาหแรกของเดือน  อาจมีการปรับเปลี่ยนได เมื่อมีภาระกิจ

อ่ืนจําเปน
 แผนพัฒนาปรับปรุงเวบไซด  สภาคณาจารยและขาราชการ  กําหนดไวต้ังแตเดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๕๖ และมอบฝาย

ประชาสัมพันธและสารสนเทศ  ดําเนินการ โดยในเบื้องตนไดมอบหมายใหนายโยธิน หนูแดง  จัดทําทําเนียบกรรมการสภา
คณาจารยฯ  และ ทําเนียบคณะอนุกรรมการฝายตางๆ พรอมภาระหนาที่การปฏิบัติงาน

 จัดทําจดหมายขาวสภาคณาจารยและขาราชการ  มอบฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ  ดําเนินการและแจกเอกสารไปยัง
คณะตางๆ  เพื่อคณาจารยในแตละคณะ จะไดทราบขาวสาร ความเคลื่อนไหว การปฏิบัติงานของสภาคณาจารยฯ

 การสนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําและเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะแบงกลุม
เฉพาะเจาะจง เชนกลุมวิศวะ, บริหาร เปนตน  โดยนายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ ไดเสนอวา ในฐานะตัวแทน
สภาคณาจารยฯ ควรเขาไปมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนกองบริหารงาบุคคล  ในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย ในดานตางๆ  โดยสวนตัวไดดําเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ในปพ.ศ .๒๕๕๗ ไว ๔ โครงการ
คือ

๑. โครงการจัดต้ังสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลพระนคร
๒. โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากสภาคณาจารยและขาราชการ
๓. โครงการเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.)
๔. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานและจัดระบบการปฏิบัติงานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๕. โครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยของอุดมศึกษาอ่ืนในสวนกลาง  ไดกําหนดไว จากเดิม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

เปน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
๖ โครงการจัดต้ังสํานักงานสภาคณาจารยฯ (เพื่อเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย) กําหนดไว เดือนพฤษภาคม –

มิถุนายน ๒๕๕๖



© เร่ืองท่ี ๕ เร่ืองรายงานการประชุม ทปสท. สมัยสามัญคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖หองประชุมสัมมนา ๒
อาคารอํานวยการ   ศูนยพัฒนาบุคลากรงานทาง  กรมทางหลวง ศรีราชา จ.ชลบุรี จากการเขารวมการประชุม โดยนายสุนทร  เหรียญ
จ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ แจงใหทราบวา  มีผูเขารวมการประชุมในคร้ังน้ี จํานวน ๕๓ คน ในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  และ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ที่เปนสมาชิกของ ทปสท. โดยมีประเด็นหลัก คือ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการเลือกประธาน ทปสท.และคณะกรรมการบริหารงานของ ทปสท. ใหมีเอกภาพและเพื่อเปนการพัฒนามหาวิทยาลัย  มติที่
ประชุม เห็นชอบใหประธาน ทปสท. รศ.จิระพันธ  หวยเสน  ออกคําสั่งแตงต้ังกรรมการตางๆ และในกรรมการชุดน้ี ผศ.วาท่ี ร.ต.
สมนึก  แกววิไล ประธานสภาคณาจารยฯ มทร.พระนคร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  รองประธานคนท่ี ๒ ของของ
คณะกรรมการ ทปสท.
© เร่ืองท่ี ๖ เร่ืองคําสั่ง ทปสท. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารของ ทปสท. ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ แจงใหทราบวา  คณะกรรมการบริหารของ ทปสท. ประกอบดวยสมาชิก ๑๒ คน  โดย
มีประธาน ๑ คน  รองประธาน ๒ คน  กรรมการ ๘ คน กรรมการและเหรัญญิก ๑ คน  กรรมการและเลขานุการ ๑ คน

© เร่ืองท่ี ๗ เร่ืองหนังสือ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขอ
เสนอแนะและรองเรียนเพื่อใหมีการพิจารณาแกไข  ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ใน ๕ ประเด็น ดังแนบ นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ แจงให
ทราบวา  จากการประชุม ทปสท. ไดขอสรุปเปนมติเพื่อเสนอแนะและรองเรียนใหมีการพิจารณาแกไขและสงเสริมสนับสนุนใน ๕
ประเด็น ดังน้ี
๑.ขอใหทบทวนกรณีปรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนธรรม
๒.ใหพิจารณาหลักเกณฑการจายเงินเดือน   เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหม
๓.การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในแตละสถาบันมีการบริหารที่แตกตางกัน  จึงอยากเสนอให
รัฐมนตรีพิจารณาใหมีการบริหารไปในทิศทางเดียวกัน
๔.การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาวา ไมยุติธรรม  จึงเสนอใหพิจารณาทบทวนใหม
๕.ประกาศ  ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย   ใหมีการยกเลิก ลักษณะคุณภาพ ๓ องคประกอบ คือ ๕.๑ กอใหเกิดความรูใหม ๕.๒ มีการวิเคราะหและการ
สังเคราะห ๕.๓ สามารถนําไปใชประโยชนไดหรือมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน  สังคมหรือประเทศ

© เร่ืองท่ี ๘ เร่ืองที่ประธานสภาคณาจารยฯ มทร.สุวรรณภูมิขอความอนุเคราะหใหขาราชการพลเรือนฯ ในสังกัดมทร.พระนคร  ลง
ชื่อเพื่อสนับสนุนการแกไขกฏหมายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ....
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กค.ศ. กําหนด (อัตราเงินเดือนตางกันรอยละ ๘ หลังจากปรับเงินเดือนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔)
ดังรางพระราชบัญญัติฯ ที่แนบ นายสุนทร  เหรียญจ้ือ  รองประธานคนที่ ๒ แจงใหทราบวา  ตามที่คณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดทําเร่ืองรองเรียนตอสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ไมไดรับ
ความเปนธรรมในการปรับเงินเดือน ๘% จากทางรัฐบาล ซึ่งทางสภาคณาจารยฯของมหาวิทยาลัยฯ ไดทําเร่ืองแจงสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการทราบแลวน้ัน ปรากฎวา ยังไมไดรับตําตอบแตอยางใด ดังน้ันสภาคณาจารยจึงขอ
เขาชื่อเสนอกฎหมาย (ราง) พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ



ไดมีหนังสือ ขอความอนุเคราะหขอชื่อจากมทร.พระนคร  เพื่อเสนอตอไป ในการน้ี  ดร.สุรเชษฐ      เดชฟุง ประธานอนุกรรมการ
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