หน้าที่ ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
๒. ผศ.สมเกียรติ
ทองแก้ว
๓. นายสุนทร
เหรียญจื้อ
๔. นายทนงค์
โพธิ
๕. อาจารย์นพกฤศน์ ดาน้อย
๖. อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคา
๗. นายโยธิน
หนูแดง
๘. อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
๙. อาจารย์กฤตพร
ชูเส้ง
๑๐. ผศ.สุธี
จันทราภาขจี
๑๑. ผศ.ดร.นพมณี
ฤทธิกุลสิทธิชัย
๑๒. ผศ.พีรญา
เชตุพงษ์
๑๓. ผศ.ศุภวุฒิ

เนตรโพธิ์แก้ว

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/
เหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่ม-ี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.
เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม

-ไม่ม-ี

หน้าที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเสนอแก้ไข
รายงาน ดังนี้
จากเดิม
หน้าที่ ๖
- ระเบียบวาระที่ ๕ บรรทัดที่ ๓-๕ วาระที่ ๕.๑.๒ คาว่า “จากข้อที่ ๕.๑.๑ ผศ.ศุภวุฒิ
เนตรโพธิ์แก้ว แจ้งต่อที่ประชุม ปอมท.ว่าได้เคยทวงติงในบางมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับ
นี้ แ ล้ ว ในตอนที่ สกอ.มาจั ด งานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ แต่พบว่าในข้อทวงติงยังไม่ได้นาไปสู่การ
แก้ไขในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แต่อย่างใด และ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ก็ได้ทวงติงไปอีกใน
บางรายมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใน
แก้ไขใหม่เป็น
หน้าที่ ๖
- ระเบียบวาระที่ ๕ บรรทัดที่ ๓-๕ วาระที่ ๕.๑.๒ คาว่า “จากข้อที่ ๕.๑.๑ ผศ.ศุภวุฒิ
เนตรโพธิ์แก้ว แจ้งต่อที่ประชุม ปอมท.ว่าได้เคยท้วงติงในบางมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับ
นี้ แ ล้ ว ในตอนที่ สกอ.มาจั ด งานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ แต่พบว่าในข้อท้วงติงยังไม่ได้นาไปสู่การ
แก้ไขในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แต่อย่างใด และ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ก็ได้ท้วงติงไปอีกใน
บางรายมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใน
ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเสนอแก้ไขรายงาน ดังนี้
จากเดิม
หน้าที่ ๗
บรรทัดที่ ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ แจ้งด้วยวาจาว่าไม่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการได้เพราะเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการ

มติที่ประชุม

แก้ไขใหม่เป็น
หน้าที่ ๗
บรรทัดที่ ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ แจ้งด้วยวาจาจากทางเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ว่า
ไม่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้เพราะเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการ
รับทราบ เห็นชอบให้แก้ไขดังเสนอ

หน้าที่ ๓
วาระที่ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ขอเสนอแก้ไขรายงาน
การประชุม ดังนี้
จากเดิม
หน้าที่ ๓
- ระเบียบวาระที่ ๕ ตรงย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ จาก “นายสุ นทร เหรียญจื้อ
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒ แจ้งต่อที่ประชุมว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นอานาจหน้าที่ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการที่จะพิจารณาในการแสดงจุดยืนดังกล่าวนี้”
แก้ไขใหม่เป็น
หน้าที่ ๓
- ระเบียบวาระที่ ๕ ตรงย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ เป็น “นายสุนทร เหรียญจื้อ
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
นี้ให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะลงมติ เนื่องจากเห็นว่าการแสดงออกหรือการออกประกาศเจตนารมณ์
คัดค้านเรื่องดังกล่าวไม่แน่ใจว่าเป็ นอานาจหรือหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ หรือไม่และอย่างไร ซึ่งหาก
สภาคณาจารย์ ฯได้มีการลงมติเห็ นด้ว ยให้ เสนอเรื่องคัดค้านดังกล่ าวให้ นายกสภามหาวิทยาลั ย ฯ
รั บ ทราบตลอดจนมี ก ารออกประกาศแสดงเจตนารมณ์ ของสภาคณาจารย์ ฯ คัด ค้ า นการสรรหา
อธิการบดีออกไปสู่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยฯแล้ว อาจจะมีผลเสียหายต่ อสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการทั้งคณะได้ โดยได้ให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การที่ มี ก ารฟ้ อ งร้ อ งในทางศาลปกครองกลาง เรื่ อ งการสรรหา
อธิการบดี มทร.พระนคร นั้น เห็นว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ใช่คู่กรณีในคดีดังกล่าว ดังนั้น
สภาคณาจารย์ฯ จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีมติแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๒ นี้”
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขดังเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม
วาระที่ ๓.๑ เรื่ องการพิจารณาทบทวนระยะเวลาในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายของ นางสาวนฤมล พัวไพบูลย์ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าในที่ประชุมว่าใน
ขณะนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาไม่เห็นชอบให้ นางสาว
นฤมล พัวไพบูลย์ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพราะเนื่องจากเมื่อพิจ ารณาจากการขอเสนอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ได้ขอกาหนดตาแหน่ง
หลังจากที่ นางสาวนฤมล พัวไพบูลย์ ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย ที่

หน้าที่ ๔
มีคาสั่งมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการที่ระบุไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดตาม
หาข้อมูลมานาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
วาระที่ ๓.๒ พิจ ารณาทบทวนผลการลงมติส ภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับการ
คั ด ค้ า นการสรรหาอธิ ก ารบดี ค รั้ ง ใหม่ ในคราวการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ สมั ย วิ ส ามั ญ
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ในที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีถกเถียงกันอย่าง ขว้างขวางว่าการทาหน้าที่
ของตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ต้องไปทาหน้าที่ในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเพื่อแสดงบทบาทจุดยืนและแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน เพราะที่
ผ่านมาการทาหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ยังมีข้อบกพร่อง
หย่อนยานหลายประการอาทิเช่น การมาทาหน้าที่ในประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในแต่ละ
ครั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มาเข้าร่วมประชุมต้องมารอตัว ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) เกือบจะทุกครั้ง และต้องมีการตามหาตัวเสมอ ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการติดต่อประสานงานในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ในการเซ็นเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อความ
ในงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ได้ อย่างเต็มที่ การดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มี
อุปสรรคปัญหามาโดยตลอดในการทาหน้าที่ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน
จากมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร ในครั้งที่ ๒ จากที่ประชุมได้มีมติด้วยเสียงข้าง
มาก ๘ ต่อ ๒ เสียง ในการกาหนดให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่เข้าร่ว มการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในระเบียบวาระการลงมติเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร จากการ
สรรหาอธิการบดีในครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งภายหลังจากมีมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ถึงการไม่สนับสนุนและไม่ขอเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระดังกล่าวแล้ว สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะได้ทาบันทึกถึง นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบถึงมติดังกล่าวด้วย
และมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในหลายๆท่านได้สอบถามไปยังตัว ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
ว่าได้ฝ่าฝืนมติที่ประชุ มสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามไปที่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.
สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้รับแจ้งต่อ ที่ประชุมว่าได้เข้าร่วมการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวาระเลือกการลงมติเพื่อเลือกบุคคลให้สมควรให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร
โดยได้อยู่ในประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้
ไปร่วมโหวตแบบเปิดเผยเพื่อเลือก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร
อีกด้วย ทั้งที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติขอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะตัวแทน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่เข้าร่วมการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร ในครั้งใหม่นี้

หน้าที่ ๕
นายสุน ทร เหรีย ญจื้ อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้ขอถามที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ท่านใดเป็นผู้บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวันนี้
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งต่อที่ ประชุมว่า
ระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องและติดตาม ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่จะต้องพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
และวาระเพื่อพิ จ ารณานี้ ฝ่ ายเลขานุ การสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็ นผู้ บ รรจุร ะเบี ยบวาระเพื่อให้
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้เสนอขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาถอนระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ ๓.๒, วาระที่ ๔.๑-๔.๓ ออกจากการประชุมในวันนี้
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้ขอเสนอให้ในที่
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการพิจารณาลงมติว่าจะให้มีการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ต่อไป
หรือไม่ โดยลงมติตามข้อที่ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ด้วยวิธีการลงมติแบบเปิดเผย
ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุม
ว่าจริงๆแล้วในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ และ ผศ.สุธี จันทราภาขจี
ได้ขอเสนอต่อที่ประชุมให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ ๔.๑ เปลี่ยนเป็นระเบียบวาระ ๓.๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ ๔.๑ เป็นวาระที่ ๓.๒ และต่อมาที่ประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นควรไม่ให้ถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๒ และ
วาระที่ ๔.๑-๔.๓ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง และเห็นควรให้ถอนวาระที่ ๓.๒ และวาระที่ ๔.๑-๔.๓ ด้วยคะแนน
เสียง ๒ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง ที่ประชุมจึงมีมติ ด้ว ยเสียงข้างมากให้ ดาเนินการประชุม ต่อไปเพื่อ
พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓.๒ และวาระที่ ๔.๑-๔.๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการทาหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต่อการสรรหา
อธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งใหม่ ที่ผลการดาเนินการของ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ออกมาไม่
เป็ น ไปตามมติป ระชุ มสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ในคราวการลงมติ ใ นการประชุม สมัย วิส ามัญ ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๗
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้พิจารณาว่าการทาหน้าที่ของ ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ในหลายๆครั้งที่ผ่านมามีปัญหา เช่นการเสนอเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และที่ประชุมมีมติไปแล้วหลายๆเรื่อง ไม่เคยได้รับการบรรจุลงระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทาให้หลายๆเรื่องไม่สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรมได้เลย
แม้แต่ครั้งเดียว อาทิเช่นการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรมของ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
จนผ่านรอบการประเมินที่มีปัญหาถึง ๒ ครั้ง เพราะถ้าหากไม่มองว่า ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ เป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ โดยมองว่า ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ

หน้าที่ ๖
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็สมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ ทางคณะบริหารธุรกิจ หรือมหาวิทยาลัย
รั บ ทราบตามช่ อ งทางของที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ปั ญ หานี้เ ป็ น ปั ญ หาที่ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ง แต่ ร อบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ ในรอบที่แล้วด้วย ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้มีมติให้ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) บรรจุเรื่องเพื่อเสนอให้ส ภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม ตามความเหมาะสม แต่ก็ไม่มี ผลการดาเนินการตามมติของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตามที่ที่ประชุมมอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ไปดาเนินการต่อไปในการ
นาเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาว่าประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ไม่เอาใจใส่ดูแลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เท่าที่ควรและต้องปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทาให้เรื่องที่เป็นปัญหาในระดับต่างๆ ไม่ถูก
ได้รับการแก้ไขดังตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ เป็นต้น
กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ บางท่ า นได้ ถ ามประธานสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ว่าในวันที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวาระการ
ลงมติเลือกอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านประธานสภาฯ อยู่ในที่ประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง
อธิการบดี มทร.พระนคร หรือออกนอกห้องประชุมเพื่อทาตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ตอบว่าได้อยู่ในที่ประชุมตลอดการลงมติเพื่ออธิการบดี
มทร.พระนคร ซึ่งถือว่าการกระทานี้เป็นการฝ่าฝืนมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มีมติในคราวประชุมสภา
คณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ว่ า สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ไม่ ข อร่ ว มสนั บ สนุ น การสรรหาอธิ ก ารบดี
มทร.พระนคร โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะไม่อยู่ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมลงมติ
เลือกอธิการบดี มทร.พระนคร ซึ่งได้ออกประกาศต่อประชาคมไปแล้วเมื่ อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย
ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้ลงนามประกาศจุดยืนเอง
ผศ.สุ ธี จั น ทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ ข อให้ ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ได้เล่าถึงบรรยากาศในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วาระการเลือกอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ก็ได้เล่าถึงบรรยากาศใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พงศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมก็ได้มีการลงมติเพื่อ
เลื อกอธิการบดี มทร.พระนคร ไปตามปกติ และผลของการลงมติก็ออกมาว่า รศ.สุ ภัทรา โกไศยกานนท์
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ ต่อ ๒ เสียง ดังกล่าว
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการด าเนิ น การพิ จ ารณาให้ มี ก ารถอดถอนหรื อ
เปลี่ย นแปลง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าสามารถดาเนินการได้โ ดยวิธีการใดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
สามารถดาเนินการให้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ออกจากตาแหน่งคือต้องอาศัยความในข้อที่ ๒๐
(๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

หน้าที่ ๗
คือ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ การพ้นจากตาแหน่งตามความในข้อที่ ๒๐(๖) นี้ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่
ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าจริงๆ ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) มีทางออกขอเสนอให้ท่านดาเนินการหาทางออกที่
ดีกว่าที่จะดาเนินการถอดถอนจะเหมาะสมและสง่างามมากกว่าที่จะมีการลงมติถอดถอนตามข้อบังคับฯ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอให้ที่ประชุมพักการ
ประชุมเป็นเวลา ๑๐ นาที เมื่อครบกาหนดเวลาพักการประชุม ๑๐ นาที ต่อจากนั้นก็ได้ดาเนินการประชุมต่อ
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้มีความเห็นให้ดาเนินการตามความในข้อที่ ๒๐
(๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ประชุมเสนอให้มีการลงคะแนนลับโดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการที่มีสถานะภาพกรรมการอยู่ในวันนี้มี ๑๓ คน และเข้าร่วมประชุมจานวน ๑๓ คนครบตามจานวน
เท่าที่มีอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ และได้มีการลงมติลับ โดยมีมติจานวน ๙ เสียง ให้ถอดถอนประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ้นจากตาแหน่ง และไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จึงมีมติจานวนสองในสามของจานวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น
ผศ.ว่ าที่ ร.ต.สมนึ ก แก้ว วิไ ล จึ งพ้ น จากต าแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ นับ ตั้ งแต่วั น ที่
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติให้ออกจากตาแหน่ง ทาให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่างลง
ตามความในข้อที่ ๒๐ วรรคห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
วาระที่ ๔.๒ ดาเนินการตามความในข้อที่ ๘ การได้มาซึ่งประธานสภา ให้กรรมการคัดเลือก
กันเองตามวิธีการที่เห็นสมควร ประกอบกับ วรรค ๒ กล่าวคือ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา หรือ
ตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการว่างลงก่อนครบวาระ ให้กรรมการที่เ หลืออยู่เลือกคนใดคนหนึ่ง
ทาหน้ า ที่ป ระธานสภาต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ต ามความในข้ อ ที่ ๒๐ วรรคห้ า กล่ าวคื อ ในกรณี ที่ ประธานสภา หรื อ
กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกหรือ
เลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ที่ป ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีเสนอ ๒ แนวทางเลือกคือ ให้ กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก กับให้มีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เสนอชื่อกรรมการคณาจารย์และข้าราชการด้วยกันเองเสนอรายชื่อผู้ทาหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ต่อที่ประชุม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ทาหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านใดที่จะแสดงความสมัครใจ ในการเปิดโอกาสให้ กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่สนใจเสนอตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกในที่ประชุมได้

หน้าที่ ๘
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอตัว สมัครเข้ารับการคัดเลื อกดังที่ประธานการประชุมแจ้งต่อที่
ประชุม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ได้ทาหน้าที่ตาแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ชั่วคราวและทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้สอบถามว่าจะมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้ใดเสนอ
ชื่อบุคคลใดทาหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนใหม่ ตามข้อบังคับฯ หรือไม่
อาจารย์ น พกฤศน์ ด าน้ อ ย กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ ข อเสนอชื่ อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทาหน้าที่
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือออก
เสียงรับรองการเสนอชื่อ
อาจารย์ สั ม ภาษณ์ สุ ว รรณคี รี กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ ข อเสนอชื่ อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทา
หน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือ
ออกเสียงรับรองการเสนอชื่อ
นายโ ยธิ น หนู แ ดง กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ ข อเสนอชื่ อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทาหน้าที่
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือออก
เสียงรับรองการเสนอชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอเสนอชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทา
หน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือ
ออกเสียงรับรองการเสนอชื่อ
ประธานในที่ประชุมชั่วคราว (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ประธานในที่ประชุมจึงได้สรุปว่า
มีการเสนอชื่อจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน ๒ รายชื่อ ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี
จันทราภาขจี และ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เข้ารับการคัดเลือก และได้แจ้งให้กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงคะแนนในใบลงคะแนนเพื่อเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โดยการลงมติ ตามความในข้ อ ที่ ๒๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ผลการลงคะแนน และนั บ ผลของการเสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กกั น เองของ กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ในการให้ทาหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ผลปรากฏว่า ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติด้วยเสี ยงข้างมากจานวน ๘ เสียง คัดเลือกให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทาหน้าที่ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ แทนตาแหน่งที่ว่าง และด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง คัดเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี
จั น ทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ทาหน้ า ที่ป ระธานสภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ
แทนตาแหน่งที่ว่าง และมีผู้งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง (ในวาระนี้มีจานวนกรรมการสภาคณาจารย์และ

หน้าที่ ๙
ข้าราชการ เข้าร่ ว มประชุม และที่อยู่ ในที่ประชุ มขณะที่ มีการลงมติในวาระนี้จานวน ๑๒ คน จากจานวน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เท่าที่มีอยู่จานวน ๑๓ คน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงมติด้วยเสียงข้างมากจานวน ๘ ต่อ ๓ เสียง และ
งดออกเสียง ๑ เสีย ง คัดเลือกให้ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ศุภวุ ฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ทาหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภาคณาจารย์
และข้าราชการมีมติเป็น ต้น ไป (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๗) ตามความในข้อที่ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ซึ่งได้รับเลือก
หรื อ เลื อ กตั้ ง จะอยู่ ใ นต าแหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องผู้ ซึ่ ง ตนแทน ตามความในข้ อ ที่ ๒๐ วรรคห้ า
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่ ป ระชุ ม ให้ ส รุ ป ผลมติ ที่ ป ระชุ ม น าเสนอต่ อ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
และรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบมติดังกล่าว ตามลาดับต่อไป
วาระที่ ๔.๓ พิจารณาการทาหน้าที่ในตาแหน่ง รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คนที่ ๒ ของนายสุนทร เหรียญจื้อ
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอว่าสืบเนื่องจาก
การทาหน้าที่ของ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ของนายสุนทร เหรียญจื้อ มีปัญหาใน
เรื่องในการที่ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ได้มอบเงินในสนับสนุนเพื่อการรับรอง ประธานสภาคณาจารย์
ที่มาจากสมาชิกของ ปอมท.ที่เดินทางมาประชุมโครงการประชุมประจาเดือนของ ปอมท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์พระนครเหนือ ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นั้นได้
ส่ ง มอบเงิน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง หมื่น บาทถ้ ว น) ให้ แ ก่ นายสุ น ทร เหรี ย ญจื้อ รองประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ให้มาใช้จ่ายในการสนับสนุนการรับรองประธานสภาคณาจารย์ ที่เป็นสมาชิก
ปอมท.ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งนายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒
ไม่ได้มอบเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ เหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.พีรญา เชตุพงษ์) เพื่อมาใช้
จ่ายในโครงการจัดประชุม แต่อย่างใด โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ แจ้งมาโดยตลอดการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการในทุกๆครั้งว่าตนได้มอบเงินให้กับกองคลังเข้าระบบทางราชการไปแล้วจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ครบถ้วน และต่อมาที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มอบหมายให้ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดตามเงินจานวน
ดังกล่าวให้นาคืนกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปของโครงการจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ แต่เมื่อ
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้ไปทวงถามไปที่เจ้าหน้าที่ กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลังบอกว่าได้รับ ยอดเงินมาจาก
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ จานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) และได้ออกใบเสร็จรับเงินจานวน ๑ ฉบับ เป็นยอดเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากประเด็นนี้
ที่ป ระชุ มสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ จึงได้มี ความเห็ นควรให้ มี การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงที่มาจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน ๕ คน ต่อไป เพื่อสรุปผลข้อเท็จจริงของ

หน้าที่ ๑๐
จ านวนยอดเงิ น ดั ง กล่ า วที่ ไ ด้ รั บ มาจาก ปอมท. ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ เ ก็ บ รั ก ษา เมื่ อ สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เสร็ จ สิ้ น
ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับฯ ข้อที่ ๒๐(๖) ต่อไป
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ แจ้งว่าในประเด็น
นี้ถือว่าตนไม่ได้ทาความเสียหายใดๆ เพราะก็ได้ส่งมอบคืนเงินที่ได้รับมาจาก ปอมท.จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางกองคลัง สานักงานอธิการบดี เป็นผู้นาเงิน เก็บรักษาเข้าระบบราชการถูกต้อง
ซึ่งตนก็เห็นว่าตนไม่ได้ทาความเสียหายใดๆเกิดขึ้น กับสภาคณาจารย์และข้าราชการ และไม่เป็นเรื่องร้ายแรง
ใดๆ แต่ก็สุดแท้แต่ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะพิจารณาเห็นสมควรดาเนินการอย่างไร
ผศ.ศุภ วุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าขณะนี้เงินที่
กองคลังรับไปเป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แล้วจริง แต่มีการส่งมอบครั้งหลังสุดจานวน
๕,๐๐๐ บาท (ห้าบาทถ้วน) เพิ่มเติมจากครั้งแรก รวมเป็นจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพราะ
ได้รั บ ส าเนาใบเสร็ จ ฉบับ ที่ ๒ จากกองคลั ง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงได้ถามว่าเหตุใด นายสุ นทร
เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ แจ้งที่ประชุมโดยอ้างมาตลอดว่าได้ส่งมอบเงินให้
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ไปแล้วจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ครบถ้วนไปตั้งแต่ช่วงที่มีการ
จัดการประชุม ปอมท.คือในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ได้ส่ งมอบเงินจานวน
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กองคลัง สานักงานอธิการบดี แต่เมื่อมีการทวงถามในที่ประชุมหลายครั้ง
จึงได้มีการนาเงินไปมอบให้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี อีกในภายหลังจานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) ตามใบเสร็จฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสนอรายชื่อ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นคณะกรรมการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนี้ จานวน ๕ คน ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราขจี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
กรรมการ
๓. นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
กรรมการ
๔. นายนพกฤษณ์ ดาน้อย
กรรมการ
๕. นายโยธิน
หนูแดง
กรรมการและเลขานุการ
วาระที่ ๔.๔ พิ จ ารณาการขอลาออกจาก กรรมการสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ของ
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ อักษรชาติ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการลาออกจาก กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ของ
รองศาสตราจารย์ รั ง สรรค์ อั ก ษรชาติ อาจารย์ สั ง กั ด คณะศิ ล ปศาสตร์ ดั ง นั้ น กล่ า วคื อ ประธานสภา
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ ลาออก เป็นไปตามข้อที่ ๒๐ (๒) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ อักษรชาติ จึงพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่ยื่นใบลาออกคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เป็นต้นไป (หนังสือลาออกลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

หน้าที่ ๑๑
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานมหาวิทยาลัยรับทราบ
ต่อไป เพื่อที่จ ะได้ ดาเนิ น การในส่ ว นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตาแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ที่ว่างลงต่อไป
วาระที่ ๔.๕ พิจ ารณาการพ้นจากตาแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้ าวรรณ รองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ตามความในข้อที่ ๓ วรรคห้า และวรรคหก (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบคาสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ ๖๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ลงวัน ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแต่งตั้ง ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้ าวรรณ
ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงทาให้ความเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้ าวรรณ จึงสิ้นสุ ดลงเฉพาะตัว ก่อนครบวาระ ตามความในข้อที่ ๓
วรรคห้า และวรรคหก (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งดังกล่าว ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานมหาวิทยาลัยรับทราบ
ต่อไป เพื่อ ที่จ ะได้ ดาเนิ น การในส่ ว นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตาแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ที่ว่างลงต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้เสนอต่อที่
ประชุมว่าตนเองจะขอยกเลิกที่เคยร่วมมือในการหักเบี้ยประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจานวน
คนละ ๑๐๐ บาท ที่สะสมเป็นเงินกองกลางของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อใช้ในการดาเนินการอานวย
ความสะดวกตามกิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันเงินกองกลางดังกล่าวมี
ยอดเงินจานวนมากเพียงพอต่อการดาเนิ นงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว จึงขอเงินที่เคยให้ความ
ร่ว มมือหั กไว้ครั้ งการประชุมละ ๑๐๐ บาท โดยขอคืนย้อนกลั บไปตั้งแต่เริ่มมีการหั กเบี้ยประชุมดังกล่ าว
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม มอบให้ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ เหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดาเนินการมอบเงิน
จานวน ๑,๖๐๐ บาท คืนให้แก่ นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒
โดยนายสุน ทร เหรีย ญจื้ อ ได้รั บเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในทุกครั้งที่มีการ
ประชุมและตามทีม่ ีการหักเงินคืนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยในที่ประชุมครั้งนี้

หน้าที่ ๑๒
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.
นัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

...............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว)
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

