
 

 
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สคจ.มทร.พระนคร) 
ที ่ ศธ ๐๕๘๑.๓๑/๐๐๔๔       วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   
เรื่อง    ขอเรียนเชิญประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
......................................................................................................................................... .................................. 
เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรญา  เชตุพงษ์  กรรมการ/เหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 

                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ และ ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อที่ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี     
มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์  โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้ 
                   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                          ๑.๑. รับทราบประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
                          ๑.๒. รับทราบการประกาศสรรหา คณบดี/ผอ.ส านัก/ผอ.สถาบัน ที่จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง จ านวน ๕ คณะ ๒ ส านัก และ ๑ สถาบัน 

 ๑.๓. รับทราบผลของการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้แก่ นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก ๑ วาระ 

 ๑.๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพ่ือน า
รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม     
พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)       
โดยมีการจ าหน่ายบัตรราคา ๑๐๐ บาท (งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับแจ้งให้สนับสนุนจ านวน     
๒๐ ใบ)   

 ๑.๕. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ ง       
ประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ (ปอมท.) ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดใหม่)  

 ๑.๖. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง (ปคมทร.) วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมเอเซีย 
แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ (การยกร่างแก้ไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ......) 
                   ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่       
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
                   ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
                          ๓.๑. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งประธาน
และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป (ประธานสภาคณาจารย์ฯ ผู้แจ้ง)  
 
                                                                                          /๓.๒. การท าประชาพิจารณ์...... 
 
 



 
 
 
                          ๓.๒. การท าประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการกันเงิน ร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดของเงินเดือน/ค่าตอบแทน ที่ได้รับจัดสรรมาจากส านักงบประมาณ (รัฐบาล) ซึ่งเป็นวงเงิน
งบประมาณรวมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และที่มา
ช่วยราชการ ที่ ครองอยู่  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันที่  ๑  กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๗                 
(ผศ.สุธี  จันทราภาขจี เป็นผู้เสนอ) 
                          ๓.๓. เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนที่ก าหนด 
(เอกสารได้แจกแล้วเมื่อการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ผ่านมา) (ผศ.สุธี  จันทราภาขจี ผู้เสนอ) 

 ๓.๔. ความก้าวหน้าของการจัดท าเว็บเพจของสภาคณาจารย์และข้าราชการ           
(ผศ.สุธี  จันทราภาขจ ีเป็นผู้เสนอ)                                                                        

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑. การบริการรถยนต์เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์ผู้สอนที่ต้องไปสอนในพ้ืนที่ที่ตนเองสังกัด

และต่างศูนย์พ้ืนที่การศึกษา (ผศ.สุธี  จันทราภาขจี เป็นผู้เสนอ) 
  ๔.๒. การแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องรับกับการท างานของ

มหาวิทยาลัย (ผศ.สุธี  จันทราภาขจ ีเป็นผู้เสนอ) 
  ๔.๓. การติดตามปัญหาของการขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ    

อาจารย์ชุวิทย์ สินธุ์ไพรฑูรย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี เป็นผู้เสนอ) 
  ๔.๔. การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน         

ที่ไม่เป็นธรรมในรายของ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี         
เป็นผู้เสนอ) 

  ๔.๕.  พิจารณาการจัดท าสติกเกอร์ติดรถยนต์กลางของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นรูปแบบเดียวกันให้สามารถเข้าไปจอดรถยนต์ได้ทุกศูนย์พ้ืนที่การศึกษา       
(อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีร ีเป็นผู้เสนอ) 

  ๔.๖. พิจารณาที่มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนหน่วยกิตละ         
๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมในปริมาณท่ีมากเกินไป (อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี เป็นผู้เสนอ) 

  ๔.๗.  รายงานเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้ งส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ           
ในเบื้องต้นได้หารือสถานที่ตั้งไว้กับท่านอธิการบดีแล้ว ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ รศ.สุภัทรา 
โกไศยกานนท์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

                  ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                     

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลา ดังกล่าว 

 
 

 
 

 
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว)                      
                                                                    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 
   
 
 
 



 
 
 
 

                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เรียน   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
                  เพื่อก าหนดวันประชุมเป็นวัน.................เดือน..ตลุาคม..พ.ศ.๒๕๕๗ 
                  ณ  ห้องประชุมบัวม่วง ๑  อาคารส านักงานอธิการบดี  มทร.พระนคร  
                   

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุวุฒิ   เนตรโพธ์ิแก้ว) 
                                     เลขานุการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
                                       วันท่ี...........เดือน..ตลุาคม...พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
                                ความเห็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
         

                                                                                                     เห็นชอบดังเสนอ 
 

      ไม่เห็นชอบดังเสนอ 
 
………………………………………………………. 

                     



         
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมนึก   แก้ววิไล) 
            

 
 


