รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น ๒ อาคารอานวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก
๒. อาจารย์สมเกียรติ
๓. นายสุนทร
๔. นายทนงค์
๕. อาจารย์มณพ
๖. อาจารย์สัมภาษณ์
๗. อาจารย์รัชดาศักดิ์
๘. ผศ.ดร.นพมณี
๙. นายโยธิน
๑๐.รศ.รังสรรค์
๑๑.ผศ.พีรญา
๑๒. อาจารย์กฤตพร
๑๓.ผศ.กมล

แก้ววิไล
ทองแก้ว
เหรียญจื้อ
โพธิ
ดาน้อย
สุวรรณคีรี
สุเพ็งคา
ฤทธิกุลสิทธิชัย
หนูแดง
อักษรชาติ
เชตุพงษ์
ชูเส้ง
พรหมหล้าวรรณ

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เปิดประชุม โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ 2 เนื่องจากประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ติดภาระกิจตอนเช้า
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุนทร เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒ ชี้แจงว่า จากการที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภา
คณาจารย์ฯ ให้เข้าร่วมประชุมกับ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่าน รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่านได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์ฯ ไปดาเนินการจัดทาหนังสือ
“เหลียวหลังแลหน้าสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร” ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน เนื่องจากท่าน
จะอยู่ในวาระไม่นาน นอกจากนี้ท่านยังเสนอให้สภาคณาจารย์ฯ จัดทา Mind Map ของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ด้วย เพื่อจะได้ทราบทิศทางการทางานที่มีการวางแผนชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
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๒.๑ รับ รองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีส่วนแก้ไข ดังนี้
หน้าที่๑
- ผู้ไม่มาประชุม จานวน ๒ ท่าน ให้เพิ่มเติม ติดราชการ
หน้าที่ ๒
- บรรทัดที่ ๔ แก้ไขจาก ๑.๓ การขอรับเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปมท. เป็น
การขอรับเงินสนับสนุนการดาเนินงานของ ปอมท.
หน้าที่ ๔
- บรรทัดที่ ๓ แก้ไขจาก มีทั้งสิ้น ๗๑๘ ใบ เป็น มีทั้งสิ้น ๖๓๒ ใบ
ข้อ ๓.๓ บรรทัดที่ ๓ เพิ่มเติมข้อความต่อจาก นายสุนทร เหรียญจื้อ ว่า ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
บรรทัดที่ ๑๑ เติมคาว่า ต่อไป ท้ายประโยค
หน้าที่ ๕
เติมข้อความ ดังนี้
-บรรทัดที่ ๑๓ เติมคาว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อจาก คณะกรรมการดาเนินงาน
-ข้อที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เติมคาว่า อนุ ท้ายคาว่า คณะ
- ข้อที่ ๒.๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขจาก จังหวัดกาญจนบุรี เป็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ ๖
- บรรทัดที่ ๒ แก้ไขจาก ในแบบตแบรับ เป็น ในแบบตอบรับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และมอบเลขาฯ ดาเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
๓.๑ รายงานความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การจั ด โครงการประชุ ม สั ม มนา ปอมท. วั น ที่
๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายที่สภาคณาจารย์ฯ แต่งตั้ง
อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดต่อและรับผิดชอบสถานที่ อาหาร
และยานพาหนะ ได้รายงานว่า อาหารว่าง อาหารมื้อเที่ยง ได้ดาเนินการจัดจ้างแล้ว จานวน ๓๕ คน ส่ วน
อาหารมื้ อ เย็ น ได้ ติ ด ต่ อ ร้ า นอาหาร ครั ว แม่ น้ อ งหนุ น โดยมี ค ณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมด้วย จานวน ๙ คน และ
- มอบหมายให้ นายโยธิน หนูแดง จัดทาแผนที่ตั้งร้านอาหาร ไว้สาหรับผู้เข้าอบรมที่จะนารถ
ส่วนตัวไปเอง
- มอบนายสุ น ทร เหรี ย ญจื้ อ ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ รถตู้ พ ร้ อ มคนขั บ รถส่ ว นกลางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน ๒ คัน
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ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ลงทะเบียนต้อนรับ ถ่ายภาพ
และของที่ระลึก รายงานว่า เนื่องจากในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้ ติดภาระงานที่ต่างจังหวัด จึงมอบหมายให้
อาจารย์ทินกร จันทร์กระจ่าง มาเป็นพิธีกร แทน และได้มอบหมายงานดังนี้
- มอบนายสุนทร เหรียญจื้อ จัดทาป้ายต้อนรับ ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม
- มอบ อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง จัดทา ช่อดอกไม้ติดหน้าอกเสื้อ จานวน ๔ ช่อ ถุงผ้าสาหรับใส่
เอกสาร จานวน ๕๐ ใบ ทาบันทึกข้อความขออนุมัติช่างถ่ายภาพไปยังผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
- มอบผศ.พีรญา เชตุพงษ์ เตรียมเอกสารพร้อมแฟ้มรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
นายสุ น ทร เหรี ย ญจื้ อ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายเอกสาร ประเมิ น ผลและสรุป รายงาน
โครงการ ได้รายงานว่าได้มอบหมายให้อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง ดาเนินการจัดทาเอกสารประเมินโครงการ และให้ที่
ประชุมพิจารณา คณะกรรมการให้ความคิดเห็ นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่บอกว่า มีรายละเอียดของเนื้อหามาก
เกินไป ในที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.นพมณี ฤทธฺกุลสิทธิชัย และผศ.พีรญา เชตุพงษ์ นาไปปรับแก้ให้
เหมาะสมต่อไป
ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน จัดซื้อและจัดจ้าง ได้รายงานว่า ได้
ดาเนิ นการเตรียมเอกสาร เบิ ก -จ่าย ในส่วนของค่าวิทยากร เบี้ยเลี้ยงนักการภารโรง ถุงผ้า สาหรับใส่เอกสาร
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ รายงานสรุป ผลการประเมินแบบส ารวจความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการบริห าร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้ ผู้บริหารมหาวิ ทยาลัยรับทราบและพิจารณา โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ ประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ
นายสุน ทร เหรียญจื้อ ได้รายงานว่า ความต้องการของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลั ย เรียง
ตามลาดับความต้องการจากมาก ไปหาน้อย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ให้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ (๑.๗ เท่าสาหรับสาย
วิชาการ) และ (๑.๕ เท่าสาหรับสายสนับสนุน)
๓. ระบบคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม
๔. ปรับ เปลี่ ย นระบบสั ญ ญาจ้างพนั กงานมหาวิทยาลั ยจากเดิมแบ่งเป็น ๓ ระยะ เป็ นท า
สัญญาจ้างครั้งเดียวหลัง ผ่านการทดลองงานแล้วไปจนถึงอายุ ๖๐ ปี
๕. หลักเกณฑ์ในการปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย (หลังจากสาเร็จการศึกษา
ระดับ ป.โท /ป.เอก แล้ว)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การดาเนินการจัดทาหนังสือ และหรือเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) ในหัวข้อเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มทร.พระนคร” ตามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
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นายสุนทร เหรียญจื้อ ได้รายงานว่า จากการได้รับมอบหมายจากประธานสภาคณาจารย์ฯ ให้
เข้าร่วมประชุมกับรักษาการอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่านอธิการบดีได้ให้นโยบายหลายอย่าง
โดยเฉพาะให้จัดทาหนังสือ “เหลียวหลังแลหน้าสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร” และได้
กาหนดให้จัดส่งหนังสือ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน ในที่ประชุมมีความคิดเห็นว่า ให้คณะอนุกรรมการทั้ง ๔ ฝ่าย
ได้ไปสรุปข้อมูลที่ผ่านมา ที่กาลังทาอยู่และแผนการทาในอนาคต ว่าทาอะไรบ้าง แล้วส่งมายัง นายสุนทร
เหรียญจื้อ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อดาเนินการรวบรวมและจัดทารูปเล่มต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ เป็นผู้รวบรวมผลงานสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ ๑และ๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ การดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งสานักงานสภาคณาจารย์ฯ ขอ
อัตราเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ และขอกาหนดชื่อย่อ/เลขที่สารบรรณประจาหน่วยงานสภาคณาจารย์ฯ
นายสุนทร เหรียญจื้อ ได้รายงานว่า ได้การดาเนินการขออนุมัติสถานที่จัดตั้งสานักงานสภา
คณาจารย์ฯ ขออัตราเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ และขอกาหนดชื่อย่อ/เลขที่สือส่วนราชการ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานการดาเนินการจัดทา RMUTP Year Plan 2014 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โดย นายสุนทร เหรียญจื้อ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพฯ
นายสุ น ทร เหรีย ญจื้ อ รายงานว่า RMUTP Year Plan 2014 ของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้จัดทากิจกรรมการประชุม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
เดือนมกราคม
กาหนดประชุม ในวันที่ ๒๙
เดือนกุมภาพันธ์
กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๙
เดือนมีนาคม
กาหนดประชุม ในวัน ที่ ๗ และจัดประชุ ม สั ม มนาประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) ในวันที่ ๒๘-๓๐
เดือนเมษายน
กาหนดประชุม ในวันที่ ๙
เดือนพฤษภาคม กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๔
เดือนมิถุนายน
กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๑ และศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และที่วิทยา
เขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เดือนกรกฎาคม
กาหนดประชุม ในวันที่ ๙
เดือนสิงหาคม
กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๓
เดือนกันยายน
กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๐
เดือนตุลาคม
กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๕
เดือนพฤศจิกายน กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๒
เดือนธันวาคม
กาหนดประชุม ในวันที่ ๑๗
และได้จัดทาข้อมูล Unseen ที่เป็นภาพต่างๆ พร้อมข้อมูลบรรยายพอสังเขป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

นัดประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

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

