รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 3
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 5 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก
2. อาจารย์สมเกียรติ
3. นายสุนทร
4. นายทนงค์
5. อาจารย์มณพ
6. อาจารย์รัชดาศักดิ์
7. ผศ.ดร.นพมณี
8. นายโยธิน
9. อาจารย์กฤตพร

แก้ววิไล
ทองแก้ว
เหรียญจื้อ
โพธิ
ดาน้อย
สุเพ็งคา
ฤทธิกุลสิทธิชัย
หนูแดง
ชูเส้ง

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ มีดังนี้
1. อาจารย์สัมภาษณ์
สุวรรณคีรี
2. รศ.รังสรรค์
อักษรชาติ
3. ผศ.พีรญา
เชตุพงษ์
4. ผศ.กมล
พรหมหล้าวรรณ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามมติ ใ นที่ ป ระชุ ม สมั ย สามั ญ ของ ปอมท. สลั บ หมุ น เวี ย นกั น เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุมสัมมนาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในแต่ละเดือน โดยกาหนด
จั ด ที่ ม หาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร วัน ที่ 28 – 30 มี น าคม 2557 นั้ น ซึ่งในการประชุ ม ครั้งที่
2/2557 ก็ได้เสนอโครงการจัดประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และ
ขออนุมัติงบจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการจัดประชุมแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ แจ้งว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวาระเร่งด่วน จึง
ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมออกไปก่อน และจะรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบดังเลขานุการฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1 การจัดประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
และพัฒ นาวิชาการ ผู้รับ ผิดชอบโครงการ ได้รายงานว่า จากการประชุมในครั้งที่ 2/2557 ก็ได้ดาเนินการส่ง
โครงการขออนุมัติจัด ประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และขออนุมัติ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และท่านรักษาการอธิการบดีได้อนุ มัติ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 โครงการนี้ได้บรรจุเข้าแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยได้อนุมั ติ
วงเงิน เพื่ อการประชุม จ านวน 81,200 บาท งบระมาณประจาปี 2557 หมวดงบดาเนิ น การ และได้ รับ เงิน
สนับสนุนจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จานวน 5,000 บาท
นายสุนทร เหรียญจื้อ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ได้ทาหนังสือเชิญ รักษาการอธิการบดี รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ท่านได้แจ้งให้ทราบว่ามีภาระกิจไม่สามารถมาได้ จึง ได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป ท่านเชาว์เลิศ ขวัญเมือง มาเป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้
จากนั้ น ในที่ ป ระชุ ม จึ งมี ม ติ ให้ ป ระธานคณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานแต่ ล ะฝ่ า ย รายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ดังนี้
- อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการติดต่อและรับผิดชอบสถานที่ อาหาร
และยานพาหนะ ได้ ร ายงานว่า สถานที่ จั ด ประชุ ม คื อ ห้ อ งประชุ ม เฟื อ งเพชร คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ได้
ดาเนินการขอใช้ห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดเลี้ยงอาหาร ทั้งอาหารว่าง อาหารมื้อกลางวัน ได้ติดต่อ
และดาเนินการแล้ว เหลือเพียงแต่อาหารมื้อเย็น และสถานที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ที่ประชุมช่วยกัน
พิจารณา เพือ่ จะได้ดาเนินการต่อไป
-นายสุน ทร เหรียญจื้อ คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ลงทะเบียนต้อนรับ ถ่ายภาพของที่
ระลึ ก ได้รายงานว่า ของที่ ระลึกได้ดาเนิ น การขออนุมัติไปยังกองประชาสั มพันธ์แล้ ว โดยขออนุ มัติเอกสาร
เผยแพร่ ข้ อ มู ล มหาวิท ยาลั ย ของที่ ร ะลึ ก (พวงกุ ญ แจ) จานวน 30 ชุ ด พร้อ มทั้ ง ซี ดี 1 แผ่ น ส่ ว นเอกสาร
ลงทะเบี ย นต้องรอใบตอบรับ จากผู้ ร่วมเข้าประชุม ซึ่งกาหนดให้ตอบกลับภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดย
มอบหมาย นายโยธิน หนูแดง เป็นผู้รวบรวมและส่งข้อมูลไปยังนายทนงค์ โพธิ เพื่อดาเนินการจัดทาเอกสาร
ลงทะเบียน ของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อไป
- คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล โดยนายสุนทร เหรียญจื้อ ได้แจ้งให้ วิทยากร
กลุ่มย่อย จัดเตรียมเอกสาร เพื่อนาแจกผู้เข้าร่วมประชุมในขั้นตอนการลงทะเบียน ในส่วนของแบบประเมินผล
โครงการ จะนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
- อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง ได้รายงานว่า การจัดจ้างทาถุงผ้าสาหรับใส่เอกสารการประชุม ได้
มอบหมายให้ อ.กฤตพร ชูเส้ง ดาเนินการ ขณะนี้ได้ดาเนินการแล้ว แต่ยังขาดข้อความสาหรับการพิมพ์บนถุงผ้า
จึงขอเรียนปรึกษาในที่ประชุม
- นายโยธิน หนูแดง ได้ เสนอการออกแบบและการวางโลโก้ ของประชุมสัมมนาประธานสภา
อาจารย์ มหาวิทยาลั ย แห่ งประเทศไทย (ปอมท.) และโลโก้ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากนั้นนายสุนทร เหรียญจื้อ ได้ออกแบบการวาง ข้อความ จึงได้ผลสรุปข้อมูลการ
พิมพ์บนถุงกระเป๋าดังนี้
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การประชุม ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 แบบสารวจความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รายงานว่า จากที่ได้ดาเนินการส่งแบบสารวจไปยังคณะต่าง ๆ นั้น
ได้ มี ห นั ง สื อ ส่ ง แบบส ารวจตอบกลั บ มายั ง สภาคณาจารย์ ฯ แล้ ว ประกอบด้ วย คณะสถาปั ต ยกรรมและ
การออกแบบ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม คณะอุ ต สาหกรรมสิ่ งทอและการออกแบบ
กองประชาสั ม พั น ธ์ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก ส่ งเสริม วิช าการและงานทะเบี ยน ส านั ก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสานักประกันคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 632 ใบ ได้ผลสรุปดังนี้
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ผู้ตอบแบบสารวจโดยทั่วไปเป็นเพศหญิงจานวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 63.45 เป็นเพศชาย
จานวน 231 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 36.55 มีอายุน้อยกว่า 31-40 ปี จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90
อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.19 อายุมากกว่า 50 ปี จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31 เป็นบุคลากร สายวิช าการ จานวน
243 คน คิดเป็นร้อยละ 38.45 เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 61.55 สถานภาพ
ข้าราชการจานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12 พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 44.15
พนักงานราชการ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ลูกจ้างประจา จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ลูกจ้าง
ชั่วคราวจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 18.04 สังกัดคณะจานวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 65.51 สถาบัน/สานัก
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จานวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.18 กอง จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73 ศูนย์/ หน่วยงาน จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58
ส่ว นความต้องการของบุ คลากรที่ มีต่อมหาวิท ยาลั ย มีความประสงค์เรียงตามล าดับ ความ
ต้องการจากมาก ไปหาน้อย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 13.52
2. ให้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ (1.7 เท่าสาหรับสาย
วิชาการ) และ (1.5 เท่าสาหรับสายสนับสนุน) จานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64
3. ระบบคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม จานวน ๓๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ 11.51
4. ปรับเปลี่ยนระบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิมแบ่งเป็น 3 ระยะ เป็นทาสัญญา
จ้างครั้งเดียวหลัง ผ่านการทดลองงานแล้วไปจนถึงอายุ 60 ปี จานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48
5. หลักเกณฑ์ในการปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย (หลังจากสาเร็จการศึกษา
ระดับ ป.โท /ป.เอก แล้ว) จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 9.12
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบนายสุนทร เหรียญจื้อ เสนอประธานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 12.30 น
นั ด ประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปวั น จั น ทร์ ที่ 24 มี น าคม 2557 เวลา 9.00น.ณ ห้ อ งประชุ ม
เฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอานวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

..............................................
(นางสาวกฤตพร ชูเส้ง)
ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

