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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล
๒. อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว
๓. นายสุนทร เหรียญจื้อ
๔. รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ
๕. นายทนงค์ โพธิ
๖. อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี
๗. อาจารย์มณพ ดาน้อย
๘. อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
๙. ดร. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
๑๐.อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคา
๑๑. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
๑๒. นายโยธิน หนูแดง
๑๓. ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
๑๔. อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง
๑๕. ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
เริ่มประชุมเวลา

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓ .๓๐ น.
เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวารที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
๓.๑ โครงการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นั้น คุณสุนทร เหรียญจื้อ
รองประธานคนที่ ๒ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุม ปอมท. ได้จัดประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีมติมอบหมายให้ สภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่
๘/๒๕๕๖ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งทาง ปอมท. จะมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ส่วนหนึ่ งและ
หากกาหนดวัน สถานที่ รายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ประสานงานกับนายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
รองเลขาธิการ ปอมท. โทรศัพท์ ๐๘-๐๔๙๓-๗๘๖๔ และนางสาวสุนันท์ พูลแพ ผู้ช่วยเลขาธิการ ปอมท.
โทรศัพท์ ๐๘-๖๖๘๘-๗๙๑๗
จากมติที่ประชุม รับรองการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยกาหนดวันประชุม ปอมท.
ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๖ ในวั น ที่ ๓๐,๓๑ สิ ง หาคม - ๑ กั น ยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีมติที่ประชุม มอบหมายงาน ดังต่อไปนี้
๑. มอบ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ ประสานงานไปยังเลขาธิการ ปอมท. เพื่อขอรายชื่อ และ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
๒. มอบ ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ดาเนินการด้านการจัดกิจกรรมการประชุม เพื่อให้
การประชุม บรรลุวัตถุประสงค์
๓. มอบ อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี ดาเนินการจัดทาผังสถานที่ตั้ง ห้องประชุม และ
จัดหาข้อมูลโรงแรมที่พัก เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
คุณสุนทร เหรียญจื้อ ได้ นาเสนอร่างโครงการประชุม ปอมท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ซึ่งได้
ดาเนินการในเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการที่ประชุมพิจารณาและปรับแก้ และนาเสนอของบประมาณกับ
กองบริหารงานบุคคลต่อไป (ดังโครงการแนบ) และได้รายงานเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้จะพิเศษกว่า
ที่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นเจ้าภาพ เพราะจะมีการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ เรื่อง ขอความร่วมมือการลงรายชื่อเพื่อเสนอขอแก้ไขกฎหมายเงินเดือน ขรก.สกอ.
(การปรับขึ้น เงินเดือนร้อยละ ๘) โดย ดร. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง แจ้งว่า จากการที่ได้ทาหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์รายชื่อสนับสนุนฯ ไปยัง ๙ คณะ และกองต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ยกเว้นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมเสนอชื่อ ส่วนการส่งเอกสารดังกล่าว
มายังสภาคณาจารย์ฯ ได้รวบรวมไว้ที่ นายทนงค์ โพธิ และขอให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ดาเนินการ
ทาหนังสือนาส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจาปี ๒๕๕๖
คุณสุนทร เหรียญจื้อ ได้รายงานว่า ได้มีหนังสือจากที่ประชุม ปอมท. ขอให้เสนอชื่อ
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๖ มายังสภาคณาจารย์ ฯ เชิญชวนให้คณะกรรมการนาเสนอชื่อและ
ประวัติอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติป ระจาปี ๒๕๕๖ โดยมีทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
และสาขาวิชารับใช้สังคม สาขาวิชาละ ๑ ท่าน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้รายละเอียด ข้อมูลประวัติ
พร้อมผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๕ ปี ส่งใบสมัครผลงาน จานวน ๑๕ ชุด พร้อม CD./DVD. จานวน
๑ แผ่น เป็นไฟล์ PDF / word และขอความกรุณาส่งเอกสารผ่านประธานสภาอาจารย์/ สภาคณาจารย์/
สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน หรือชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ไปยัง สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หากผู้ใดได้รับการคัดเลือก ก็จะได้รับรางวัลจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
ในการนี้ อาจารย์มณพ ดาน้อย ได้นาเสนอ อาจารย์ธนะกิจ วัฒ กีกาธร จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และจะแจ้งให้อาจารย์ กรอกรายละเอียดประวัติข้อมูล ตามแบบฟอร์มเอกสารการ
พิจารณาครูดีเด่น ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ของสภาคณาจารย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คุณสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ แจ้งให้ทราบว่า ได้จัดส่งโครงการ
ของสภาคณาจารย์ฯ ไปยังกองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
จานวน ๕ โครงการ คือ
๑. โครงการจัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔. โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
๕ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานและจัดระบบการปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และคุณสุนทร เหรียญจื้อ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในการประชุมอนุมัติงบประมาณ ประจาปี
๒๕๕๗ แต่ได้รับการปฏิเสธทุกโครงการ
ประธานสภาคณาจารย์ ฯ ได้ มอบหมายให้ หั ว หน้ าอนุ ก รรมการแต่ ล ะฝ่ าย ไปจั ดท า
แผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้มานาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ
- อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี นาเสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในบางหมวด เพื่อให้การทางานง่าย
ขึ้น และให้ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญของสภาคณาจารย์ให้มากกว่าปัจจุบันนี้ และขอให้นาเสนอเข้าร่าง
ระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และนาเสนอเข้าวาระการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖
นัดวันประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป วันที่ 1๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปิดประชุม ๑๖.๔๕ น.

กฤตพร ชูเส้ง
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

