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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล
๒. นายสุนทร เหรียญจื้อ
๓. รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ
๔. นายทนงค์ โพธิ
๕. อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี
๖. อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
7. ดร. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
8. อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคา
9. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
๑0. นายโยธิน หนูแดง
๑1. ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
๑2. อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง
๑3. ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
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อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว
อาจารย์มณพ ดาน้อย

รองประธานคนที่ ๑
กรรมการ

ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.
เปิดประชุม โดยผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวารที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า
๑.๑ จากการไปประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ปอมท.) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ทางเจ้าภาพได้เชิญ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์
บรรยายและปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ ง ขอให้ ท บทวนกรณี ปรั บ เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นธรรมและให้เท่าเทียมในกลุ่มข้าราชการอาชีพเดียวกัน โดยพิจารณาจากกรณีการ
ปรับขึ้นเงิน เดือนร้อยละ ๘ ของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่า
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สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในที่ประชุม (ปอมท.) จึงมีมติสนับสนุนการแก้ไขเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาและนาเสนอร่างแก้ไขต่อไป โดยขอ
ความร่ ว มมือ ให้ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา ลงชื่อ ในเอกสารเพื่ อประกอบการเสนอร่าง
ดั งกล่ าว ในการนี้ ดร.สุ ร เชษฐ เดชฟุ้ ง ประธานฝ่ ายพิ ทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ ฯ จะเป็ น ผู้ ป ระสานงานและ
ดาเนินการขอรายชื่ออาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจะรายงานความก้าวหน้า
ในการประชุมครั้งต่อไป
นอกจากนี้ การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคพระนคร ได้รับ เกียรติและมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสั มมนาประชุม
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (ในช่วงเดือนมิถุนายน
๒๕๕๖)
๑.๒ อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคา เป็นตัวแทนนั กกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั ย เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเหรียญเงิน
ในการแข่งขัน กรีฑ า ประเภท ทุ่มน้ าหนัก และยังแจ้งให้ ทราบว่า มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ยังได้รับอีก ๒ เหรียญเงิน จากกีฬาว่ายน้า และขว้างจักร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
- เรื่องโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒ นาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่นในส่วนภูมิภาค งบประมาณประจาปี
๒๕๕๖ จากมติที่ประชุม คณะกรรมการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดูงาน เป็นสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เพื่อความสะดวกในเรื่องการเดินทาง เวลา และงบประมาณ และขอให้เลื่อนออกไปเป็น
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ โดยในช่วงเช้า ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และในช่วง
บ่าย ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี) โดยมอบ ผศ.กมล พรมหล้าวรรณ
เป็นผู้ติดต่อ ประสานงานนั้น ผศ.กมล แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ประสานงานไปยัง กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี) แล้วได้รับการตอบรับว่าไม่
สะดวก เนื่องจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดนี้ เพิ่งได้รับการเลือกตั้ งเข้ามาทางาน ในที่
ประชุ ม จึ งมี ม ติ ให้ ไปศึก ษาดูงานเพี ย งแห่ งเดี ยว คื อ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิ ต ในวัน พุ ธ ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
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มติที่ประชุม

รับทราบ

- การสนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาและเสนอผลงาน
ทางวิช าการ โดยนายสุ น ทร เหรี ย ญจื้อ รองประธานคนที่ 2 ได้นาเสนอโครงการเกี่ยวกับการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพอาจารย์ ในด้ า นต่ า งๆ โดยส่ ว นตั ว ได้ ด าเนิ น การเขี ย นโครงการเพื่ อ เสนอของบประมาณ
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ ๔ โครงการ คือ (ดังเอกสารแนบ)
๑. โครงการจัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลพระนคร
๒. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
๔. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานและจัดระบบการปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ ได้นาเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อให้คณะ
กรรมการฯ ช่วยพิจาณาปรับ แก้โครงการ จนแล้วเสร็จทั้ง ๔ โครงการ และนาเสนอต่อกองบริหารงาน
บุคคลของ มทร.พระนครต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ตามที่ ท่ านประธานสภาคณาจารย์ ฯ แจ้ งให้ ท ราบเรื่ อ งสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร ได้รับเกียรติและมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (ในช่วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖) นั้น
๔.๑ เสนอร่าง โครงการจัดการประชุมสัมมนาประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
- นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในครั้งนี้ด้วย ได้ดาเนินการเขียนร่างโครงการจัดการประชุมสัมมนา
ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว
จึงได้นาเสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์พิจารณารายละเอียดโครงการหัวข้อต่างๆ จนแล้วเสร็จ และ
นาไปแก้ไขเพื่อเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดการประชุมสัมมนาประชุม
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ
- ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ นาเสนอวิสัยทัศน์ สภาคณาจารย์และข้าราชการว่า
‘พัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากร สู่มาตรฐานสากล’
- ผศ.กมล พรมหล้าวรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ชี้แจงการทาสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ / แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุงเว็ บ ไซต์ ส ภาคณาจารย์ และข้าราชการ โดยได้ จั ด ท าท าเนี ย บ
กรรมการสภาชุดที่ ๓ แล้ว และกาลังดาเนินการจัดทาทาเนียบคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยจะนามา
รายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
นัดวันประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.

ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น.

กฤตพร ชูเส้ง
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

