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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล
๒. อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว
๓. นายสุนทร เหรียญจื้อ
๔. นายทนงค์ โพธิ
๕. อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี
๖. อาจารย์มณพ ดาน้อย
๗. อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
๘. ดร. สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
๙. อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคา
๑๐. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
๑๑. นายโยธิน หนูแดง
๑๒. ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
๑๓. อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง
๑๔. ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ

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

ไม่มาประชุม
รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ
เริ่มประชุมเวลา

๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เปิดประชุมโดยรองประธานคนที่ ๑ อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว เนื่องจากประธานสภา
คณาจารย์ ฯ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึ ก แก้ววิไล มีภ าระกิจในตอนเช้า จึงได้มอบหมายให้ รองประธานคนที่ ๑
ดาเนินการประชุมในเบื้องต้นไปก่อน และในระเบียบวาระที่ ๓ ดาเนินการประชุมโดยประธานสภาคณาจารย์ฯ
โดย ผศ.ว่าที่ร.ต. สมนึก แก้ววิไล
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
๓.๑ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้ วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒ ได้รายงานว่า ด้วยมี
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครว่าด้วยสภาคณาจารย์ประจาและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (พร้อมแนบเอกสาร
ตารางเปรียบเทียบ ระหว่างข้อบังคับ มทร.พระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กับร่าง
ข้อบังคับ ฯ (ฉบับที่ ๒) ที่จะเสนอแก้ไข)
- ข้อ๖(๒) แก้ไขคุณสมบัติเรื่องอายุปฏิบัติงาน จากปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เป็น ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
- ข้อ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขสาเหตุการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เพิ่ม
จาก ๔ ข้อ เป็น ๕ ข้อ ในเรื่องการลาไปศึกษาต่อภาคปกติ
- ข้ อ ๒๒ ให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการมี อ านาจหน้ า ที่ ต ามมาตรา ๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๔๙ และสามารถออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ เป็น สามารถออกคาสั่ง ระเบียบหรือประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
- ข้อ ๒๗ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็น การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และหรือการประชุมคณะอนุกรรมการที่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กรรมการในที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย โดย ผศ.ดร.นพมณี ได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อ๖ (๒)ว่า สาหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิ ทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีนั้นเป็นไปได้ แต่ การ
ดารงตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากประสบการณ์น้อยเกินไป ผศ.พีรญา เสนอแนวคิด
ว่า การพิจารณาต้องใช้ความละเอียดอ่อน ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึง ข้อดี ข้อด้อย และเหตุผลการไม่
พิจารณาของกรรมการสภาคณาจารย์ชุดเก่า(ชุดที่ ๒) ผศ.กมล ได้เสนอว่า การพิจารณาในเรื่องนี้ยังพอมีเวลา
เพราะจะมีการเลือกตั้งใหม่ ๓ ปี ขอให้ชลอไว้ก่อนและค่อยนามาพิจารณากันใหม่ ประธานสภาคณาจารย์ ฯ
จึงมีมติ สรุปในที่ประชุม ขอให้นามาพิจารณาใหม่ในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ เรื่องโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่นในส่วนภูมิภาค งบประมาณประจาปี
๒๕๕๖
นายสุ น ทร เหรีย ญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ ได้นาเสนอว่า จากการพิจารณาในครั้งก่อน
กาหนดให้มีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
แต่เนื่องจากเวลาดังกล่าว อยู่ในช่วงเวลาการตรวจประกันคุณภาพ (SAR) ของทุกคณะ และยังมีการปิด ภาค
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การศึกษาฤดูร้อน จึ งไม่ส ะดวกต่อการไปศึกษาดูงาน มติที่ประชุม จึงขอให้ เลื่ อนออกไปเป็น วันพุ ธที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๖ และเป็นสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อความสะดวก โดยในช่วงเช้า ไปดู
งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และในช่วงบ่าย ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(นนทบุรี) โดยมอบ ผศ.กมล พรมหล้าวรรณ เป็นผู้ติดต่อประสานงานสถาบันการศึกษาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ โครงสร้างการบริหารงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบงานสภาคณาจารย์ฯ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ ได้กล่าวว่า จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ก็ได้
มีโครงสร้างความรับผิดชอบของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆแล้ว เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
เพื่ อสร้ างความน่ าเชื่อถื อให้ กับ สภาคณาจารย์ฯ ชุด นี้ ก็ข อให้อ นุ กรรมการแต่ล ะฝ่า ย ดาเนิ น การเขีย น
แผนการด าเนินงาน และน าเสนอเลขานุการ เพื่อจะได้น าภาระงานต่างๆของแต่ละฝ่ายประกอบการ
พิจารณาในการ ขอสถานที่ อุปกรณ์สานักงาน และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานสภาคณาจารย์ฯต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ข้อ ๔.๑, ๔.๒ ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ จัดทาโดยไม่ได้รับงบประมาณรองรับการดาเนินงาน
นายสุ น ทร เหรีย ญจื้ อ รองประธานคนที่ ๒ ได้ กล่ าวว่า ได้ ด าเนิ น การจัด ท าแผนงาน/
โครงการ/ กิ จ กรรม ของสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ๒๕๕๖ ไว้ ๖ ข้อ ประกอบด้วย
๑. ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดไว้ ทุกวันพุธ สัปดาห์แรกของเดือน อาจมี
การปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีภาระกิจอื่นจาเป็น
๒. แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุงเว็ บ ไซต์ สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ก าหนดไว้ตั้ งแต่ เดื อ น
มี น าคม-กั น ยายน ๒๕๕๖ และมอบฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ด าเนิ น การ โดยในเบื้ อ งต้ น ได้
มอบหมายให้นายโยธิน หนูแดง จัดทาทาเนียบกรรมการสภาคณาจารย์ฯ และ ทาเนียบคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆ พร้อมภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน
๓. จัดทาจดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ดาเนินการและแจกเอกสารไปยังคณะต่างๆ เพื่อคณาจารย์ในแต่ละคณะ จะได้ทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์ฯ
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๔. การสนั บ สนุ น โครงการประชุมสั ม มนาเชิงปฏิบั ติการเกี่ยวกับ การจัดทาและเสนอ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะแบ่งกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่นกลุ่มวิศวะ, บริหาร เป็นต้น โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ
รองประธานคนที่ ๒ ได้เสนอว่า ในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์ฯ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน
กองบริหารงานบุคคล ในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในด้านต่างๆ โดยส่วนตัวได้ดาเนินการ
เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ ๔ โครงการ คือ (ดังเอกสารแนบ)
๔.๑ โครงการจัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
๔.๒ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔.๓ โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
๔.๔ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานและจัดระบบการปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔.๕ โครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ของอุดมศึกษาอื่นในส่วนกลาง ได้กาหนดไว้
จากเดิม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็น เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
๕. โครงการจัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์ฯ (เพื่อเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย)
กาหนดไว้ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานการประชุม ทปสท. สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ห้องประชุมสัมมนา ๒ อาคารอานวยการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรงานทาง กรมทางหลวง ศรีราชา จ.ชลบุรี
จากการเข้าร่วมการประชุม โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ 2 แจ้งให้ทราบว่า
มีผู้ เข้า ร่ ว มการประชุ มในครั้ งนี้ จ านวน ๕๓ คน ในกลุ่ ม ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฎ และกลุ่ ม มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ที่เป็นสมาชิกของ ทปสท. โดยมีประเด็นหลัก คือ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการเลือกประธาน ทปสท.และคณะกรรมการบริหารงานของ ทปสท. ให้มีเอกภาพและเพื่อเป็นการ
พั ฒ นามหาวิท ยาลั ย มติ ที่ป ระชุม เห็ น ชอบให้ ป ระธาน ทปสท. รศ.จิระพั น ธ์ ห้ ว ยเสน ออกค าสั่ งแต่ งตั้ ง
กรรมการต่างๆ และในกรรมการชุดนี้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.พระนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองประธานคนที่ ๒ ของคณะกรรมการ ทปสท.
๕.๒ ค าสั่ ง ทปสท. ที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห ารของ ทปสท.
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
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นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารของ
ทปสท. ประกอบด้วยสมาชิก ๑๒ คน โดยมีประธาน ๑ คน รองประธาน ๒ คน กรรมการ ๘ คน กรรมการ
และเหรัญญิก ๑ คน กรรมการและเลขานุการ ๑ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ (ยกมาจากข้อ ๔.๑) หนังสือ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเสนอแนะและร้องเรียนเพื่อให้มีการพิจารณาแก้ไข ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครใน ๕ ประเด็น ดังแนบ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ แจ้งให้ทราบว่า จากการประชุม ทปสท. ได้
ข้อสรุปเป็นมติเพื่อเสนอแนะและร้องเรียนให้มีการพิจารณาแก้ไขและส่งเสริมสนับสนุนใน ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. ขอให้ทบทวนกรณีปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นธรรม
๒. ให้ พิ จ ารณาหลั กเกณฑ์ การจ่ ายเงิน เดือ น เงิน วิท ยฐานะ และเงิน ประจาต าแหน่ งของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหม่
๓. การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละสถาบันมีการบริหารที่
แตกต่างกัน จึงอยากเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาให้มีการบริหารไปในทิศทางเดียวกัน
๔ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาว่า ไม่ยุติธรรม จึงเสนอให้พิจารณาทบทวนใหม่
๕ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้มีการยกเลิก ลั กษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ คือ
๕.๑ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๕.๒ มีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ๕.๓ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ (ยกมาจากข้อ๔.๒) เรื่องที่ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.สุวรรณภูมิขอความอนุเคราะห์
ให้ข้าราชการพลเรือนฯ ในสังกัดมทร.พระนคร ลงชื่อเพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฏหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค.ศ.
กาหนด (อัต ราเงิน เดื อนต่างกัน ร้ อยละ ๘ หลั งจากปรับ เงิน เดื อนเมื่ อวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔) ดั งร่าง
พระราชบัญญัติฯ ที่แนบ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ แจ้งให้ทราบว่า ตามที่คณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได้ ท าเรื่อ งร้อ งเรีย นต่ อ สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการปรั บ เงิน เดื อ น ๘% จากทางรั ฐบาล ซึ่ งทางสภา
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คณาจารย์ฯของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทาเรื่องแจ้งสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบแล้วนั้ น ปรากฎว่า ยังไม่ได้รับ ตาตอบแต่อย่างใด ดั งนั้น สภาคณาจารย์จึงขอเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(ร่าง) พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และได้ มี ห นั งสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ขอชื่อ จากมทร.พระนคร เพื่ อเสนอต่ อไป ในการนี้ ดร.สุ ร เชษฐ
เดชฟุ้ง ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการ และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ขอรับเป็นผู้ดาเนินการเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ
๖.๑ ผศ.กมล พรมหล้าวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้ดานินการจัดทาเอกสารข่าวไปแล้ว จานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. เอกสารการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุกรรมการสภาคณาจารย์และหน้าที่
ความรับผิดชอบ
๓. รายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว นาไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป
๖.๒ อ. สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี นาเสนอการจัดซื้อที่ดินให้กับมทร.พระนคร เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ บริเวณเดียวกันกับคณะบริหาร เพื่อประธานสภาคณาจารย์ฯ จะได้นาเสนอต่อคณบดีคณะบริหาร
ต่อไป
๖.๓ อ.มณพ ดาน้อย เสนอการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งเดิม
กิจกรรมนี้ กองบริหารบุคคลเป็นผู้ดาเนินการอยู่ แต่เพื่อเป็นการสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย และเพื่อแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ให้กับกองบริหารบุคคล ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์รับไปพิจารณา และนาไปปรึกษากับ
กองบริหารบุคคลด้วยตนเอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

นัดวันประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.
แต่ เนื่องจากมีวาระการประชุม ด่วน จึงปรับเปลี่ยนการประชุม เป็นวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.

กฤตพร ชูเส้ง
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

