
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 3 
ครั้งที่ ๕/2557 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.สมเกียรติ   ทองแก้ว   รองประธานคนที่ 1 
 ๒. นายสุนทร   เหรียญจื้อ   รองประธานคนที่ 2 
 ๓. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
 ๔. ผศ.ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
 ๕. นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
 ๖. ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการ 
 ๗. ผศ.สุธี  จันทราภาขจี กรรมการ 
 ๘. ผศ.พีรญา   เชตุพงษ ์  กรรมการและเหรัญญิก 
 ๙. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม    เนื่องจาก ติดราชการ  มีดังนี ้
 ๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก   แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
 ๒. อาจารย์มณพ   ด าน้อย   กรรมการ 
 ๓. อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า   กรรมการ 
 ๕. รศ.รังสรรค์  อักษรชาติ กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น. 
  เปิดประชุม โดย ผศ.สมเกียรติ  ทองแก้ว  รองประธานคนที่ ๑  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผศ.สมเกียรติ  ทองแก้ว  แจง้ให้ทราบว่า เนื่องจากประธานติดภาระกิจด่วน  จึงมอบหมาย
ให้มาเป็นประธานการประชุมในวันนี้  จากนั้นได้กล่าวต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการใหม่  ๒ คน คือ ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  และผศ.สุธี  จันทราภาขจี  
สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ซึ่งท่านเคยเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่  ๒  
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มาแล้ว   ซึ่งได้รับเลือกเข้ามาแทนคณะกรรมการที่ว่างลง  ๒ คน คือ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง  ไปรับต าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดี  และอาจารย์ระวิวรรณ  ธรณี  ไปรับต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
มีส่วนแก้ไข ดังนี้ 
   หน้าที่๑    

- ระเบียบวาระที่ ๑  บรรทัดที่ ๒  แก้ไขจาก   รักษาการอธิการบดี  เป็น รักษาราชการแทน
อธิการบดี   

หน้าที่ ๔ 
- บรรทัดที่ ๒  แก้ไขจาก   เข้าร่วมประชุมกับรักษาการอธิการบดี  เป็น เข้าร่วมประชุมกับ

รักษาราชการแทนอธิการบดี   
  -    ข้อ ๕.๒  บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขจาก   เดือนพฤษภาคม ก าหนดประชุม ในวันที่ ๑๔  เป็น 
      เดือนพฤษภาคม ก าหนดประชุม ในวันที่ ๘   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
  ๓.๑ การด าเนินการจัดท าหนังสือ และหรือเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)  ในหัวข้อเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าสภาคณาจารย์และข้าราชการ       
มทร.พระนคร” ตามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗   

โดย  ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ  ได้รายงานว่า การจัดท าหนังสือ ในหัวข้อเรื่อง “เหลียวหลัง 
แลหน้าสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร” ในส่วนของ  เหลียวหลัง  ได้ด าเนินการ สรุปผลงานของ
สภาคณาจารย์ฯ  ชุดที่ ๒ ไว้เรียบร้อยแล้ว  ส าหรับสรุปผลงานของสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ ๑  มอบให้ นายสุนทร  
เหรียญจื้อ  ส่วนสรุปผลงานของสภาคณาจารย์ฯ  ชุดที่ ๓ การด าเนินงานในปัจจุบันมอบ อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง  
ซึ่งเป็นเลขาสภาคณาจารย์ฯ เป็นผู้สรุปผลงาน เนื่องจากเป็นงานประจ าที่ท าอยู่แล้ว  และในส่วนของ  แลหน้า  
ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต  ทุกคนน่าจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน    

- ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  น าเสนอว่า เพื่อให้การจัดท าหนังสือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  น่าจะก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการท าให้ชัดเจน 
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- ผศ.สุธี  จันทราภาขจี  น าเสนอว่า ในการจัดท าหนังสือจะต้องมีค่าใช้จ่าย  จึงควรเขียนขอ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือขึ้นมาในรูปของโครงการ  และท าไปพร้อมๆกัน 
กับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าหนังสือ 

- คณะกรรมการหลายท่าน น าเสนอว่า  การจัดท าโครงการ ก็จะต้องทราบประมาณ
การงบประมาณที่ใช้  เพราะในการจัดท าหนังสือมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน เช่น 
จ านวนหน้า  จ านวนสี  รูปแบบ  ขนาดของรูปเล่ม  เป็นต้น 

ประธานที่ประชุม จึงสรุปมอบคณะกรรมการทุกท่านไปช่วยกันคิด พิจารณา ข้อมูลในส่วน     
แลหน้า   มาก่อนว่ามีจ านวนมากน้อยแค่ไหน เพ่ือจะได้พิจารณาในการของบประมาณ  และให้เป็นวาระ  เรื่อง
สืบเนื่องและติดตามในครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
    ๓.๒  การเสนอขอจัดท าสติ๊กเกอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ติดหน้ารถยนต์ส่วนตัว 
ของบุคลากร   

ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว  ได้รายงานว่า ได้รับทราบเรื่องนี้ มาจากอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  
ว่าได้มีหนังสือเสนอขอจัดท าสติ๊กเกอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ติดหน้ารถยนต์ส่วนตัวของบุคลากร  มายังสภา
คณาจารย์ฯ และสภาคณาจารย์ฯ ได้ท าหนังสือไปยังกองบริหารงานบุคคลแล้ว ขณะนี้ได้รับทราบว่า มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการเรื่องนี้แล้ว  โดย รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายให้   ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ  แต่ยังไม่ได้รับค าตอบการด าเนินงานแต่อย่างใด  
ตนก็ยินดีที่จะด าเนินการติดตามต่อให้ถึงที่สุด  เพราะเป็นเรื่องที่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ต้องไปสอนในหลายๆ
ศูนย์  ไม่ได้รับความสะดวก  

คณะกรรมการหลายท่าน  ต้องการทราบว่าต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะทราบความคืบหน้าของเรื่องนี้ 
มติในท่ีประชุม จึงเห็นควรจัดท าหนังสือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบในหลักการ  และมอบเลขาสภาคณาจารย์ฯ จัดท าหนังสือติดตามความคืบหน้าของการ

ด าเนินงาน ไปยัง ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ขอให้เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ  ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธาน คนที่ ๒  ได้รายงานว่า  ได้มีหนังสือจากที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  ลงวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๗  เรื่อง ขอให้เสนอ  
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ชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๕๗  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ที่มีความรู
ความสามรถในเชิงวิชาการ   มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้   มีงานวิจัยที่ดีเด่น   มีจริยธรรม คุณธรรม 
มนุษยสัมพันธ์  และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ   ให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  เป็นประจ าทุกปี    
ในการนี้ ปอมท. จึงขอประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน  พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗  โดยมีทั้งสิ้นจ านวน ๕ สาขาวิชา  คือ  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   สาขาสังคมศาสตร์   สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  และสาขารับใช้สังคม        
สาขาละ ๑ ท่าน  ตามระเบียบที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยเรื่อง อาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  พร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับการ
ขอเสนอชื่อให้รายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ฯ/สภาข้าราชการ/สภาพนักงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   โดยส่งใบ
สมัครและผลงาน จ านวน  ๑๕  ชุด ภายในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ไปยัง   

ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย  
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙๙๙  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ. นครปฐม  ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์  ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๐-๒,  ๐๘๖-๗๘๙-๕๒๒๔, ๐๘๙-๘๙๗-๙๘๔๔  โทรสาร  ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑ 
E-mail : senate@mahidol.ac.th 
 
  จากข้อมูลดังกล่าว  จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนออาจารย์ดีเด่นได้ตามสาขาท่ี

ก าหนด  ในการนี้ สภาคณาจารย์ฯ เสนอตนเองไม่ได้   
- ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ  น าเสนอ  ผศ.ดร.อดิศักดิ์   อริยเครือ  ซ่ึงได้รับผลงานวิจับดีเด่น 

ระดับชาติ 
- คณะกรรมการ  จึงได้มีการน าเสนออาจารย์กันหลากหลาย  มติที่ประชุม  จึงเห็นควรให้สภา

คณาจารย์ฯ  ส่งหนังสือไปยังคณบดี  คณะต่างๆ เพื่อจะได้แจ้งให้อาจารย์ทราบและน าเสนอ
อาจารย์ดีเด่นต่อไป  และให้คณะกรรมการทุกท่านแจ้งโดยตรงกับอาจารย์ที่ท่านเห็นสมควร
ได้รับการพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นด้วย อีกทางหนึ่ง 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบในหลักการ และมอบ ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว  เป็นผู้จัดท าหนังสือเสนอคณบดี และส่ง

มอบเลขาเสนอประธานสภาคณาจารย์ฯ ลงนาม เพื่อส่งไปยังคณะต่างๆ ต่อไป 
 
 ๔.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
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 โดย ผศ. ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว  ได้รายงานว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ได้มีการแก้ไขมาแล้วถึง ๕ 
ครั้ง  แต่ที่น ามาเสนอในครั้งนี้  เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย มีปัญหาในเรื่องการท าธุรกรรมกับธนาคาร  ความ
มั่นคงในชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงน ามาเพ่ือขอแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว  ในข้อ ๑๖  ดังรายละเอียดดังนี้  
 หมวด ๓ ข้อ ๑๖  สัญญาจ้างปฏิบัติงานให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญา ตามปีงบประมาณ 
ดังต่อไปนี้  

(๑)  ระยะแรกมีก าหนดระยะเวลา สามปี 
(๒)  ระยะแรกมีก าหนดระยะเวลา สี่ปี 
(๓)  ระยะแรกมีก าหนดระยะเวลา หกปี 
(๔)  ระยะที่สี่ให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 
การนับระยะเวลาสัญญาจ้างปฏิบัติงานตามวรรคแรก  ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องกันทุกสัญญา 

และการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานจะกระท าได้โดยมีเงื่อนไขว่า  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ  และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จากระยะเวลาของสัญญาจ้าง ๓ ระยะ รวมเวลา ๑๓ ปี ซึ่งท าให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเสียโอกาสมาก จึงเล็งเห็นว่าควรได้รับการแก้ไข 

นายโยธิน หนูแดง และนายทนงค์  โพธิ  เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อ ๑๖ นี้ 
ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  เสนอว่า ในการแก้ไขข้อบังคับต่างๆ จะต้องมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  ซึ่งเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย การจะกระท าการใดต้องพิจารณาให้รอบคอบ  ซึ่งคณะกรรมการ
หลายท่านก็เห็นด้วย  ประธานที่ประชุม จึงได้เสนอให้ ไปประชุมกลุ่มย่อยมาก่อน ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรให้
เหมาะสม  และให้ศึกษาข้อมูลต่ างๆ ประกอบการขอแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว  เช่น ข้อมูลที่จะแก้ไข  
คณะกรรมการประกอบด้วยใครบ้าง  เป็นต้น  
 
มติที่ประชุม   รับทราบในหลักการ และมอบ ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว  ด าเนินการ 
 

๔.๓  ขอความอนุเคราะห์ห้องและหรือใช้สถานที่เป็นที่ตั้งของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธาน คนที่ ๒  ได้รายงานว่า  จากที่สภาคณาจารย์ฯ  ได้ท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ห้องและหรือใช้สถานที่เป็นที่ตั้งของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ไปยังอธิการบดีผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และได้พิจารณา มอบไปยังกองนโยบายและแผน  แล้วนั้น  ทางกองนโยบายและแผน  
จึงขอให้ สภาคณาจารย์ฯ  แจ้งความประสงค์ของขนาดพ้ืนที่ห้อง และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพื่อจะได้จัดสรร
พ้ืนที่ให้ตามความเหมาะสม  จึงขอมติที่ประชุม น าเสนอความต้องการ  และได้ผลสรุปดังนี้ 

๑. โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน ๕ ชุด 
๒. คอมพิวเตอร์  พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต  จ านวน ๕ชุด  
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๓. ระบบ  LAN  จ านวน  ๗  จุด 
๔. ระบบ WIFI 
๕. เครื่องสแกน  ๑ ชุด 
๖. พริ้นเตอร์ สี และขาว-ด า  อย่างละ ๑ เครื่อง 
๗. เครื่องโปรเจ็คเตอร์ พร้อม จอรับภาพ ๑ ชุด 
๘. เครื่อฉายภาพทึบแสง ๑ เครื่อง 
๙. ตู้เก็บเอกสาร  ๒ ใบ 
๑๐.  โทรศัพท์ภายใน  ๒ เบอร์  ภายนอก ๑ เบอร์ 
๑๑.  โทรสาร  ๑ เบอร ์

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบเลขาด าเนินการแจ้งความประสงค์ไปยังกองนโยบายและแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     

๕.๑  การก าหนดเลขประจ าหน่วยงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นายสุนทร  เหรียญจื้อ  ได้รายงานว่า  ตามท่ีสภาคณาจารย์ฯ ได้ขอเลขประจ าหน่วยงานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ  ไปยังอธิการบดีแล้วนั้น  ณ  ตอนนี้ กองกลางก็ได้ ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  เรื่อง  การขอก าหนดเลขประจ าหน่วยงาน (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๗  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  เป็นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  จึง
ก าหนดเลขประจ าหน่วยงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คือ  

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๓๑ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๕.๒  สรุปประเมินผลแบบส ารวจความต้องการของคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย   
โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธาน คนที่ ๒  รายงานว่า  จากที่สภาคณาจารย์ฯ ได้น าเรียน 

เรื่อง สรุปประเมินผลแบบส ารวจความต้องการของคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ไปยัง
อธิการบดี  ผ่านรองอธิการฝ่ายบริหาร ไปแล้วนั้น  ได้ข้อสรุปว่า 
 ความต้องการของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ๕ ประเด็นหลัก  ดังนี้    
 ๑.จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ๒. ให้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ (1.7 เท่าส าหรับสาย
วิชาการ) และ (1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน)  
 ๓. ระบบคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม  
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 ๔. ปรับเปลี่ยนระบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิมแบ่งเป็น ๓ ระยะ เป็นท าสัญญา
จ้างครั้งเดียวหลังผ่านการทดลองงานแล้วไปจนถึงอายุ ๖๐ ปี   
 ๕. หลักเกณฑ์ในการปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย (หลังจากส าเร็จการศึกษา
ระดับ ป.โท /ป.เอก แล้ว) 
 ข้อที่ ๑ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว 
 ข้อที่ ๔  ก าลังด าเนินการอยู่โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้น าเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. . . . . . .  ไปยัง               
กองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕๓  ขอให้ทบทวนการยกเลิกการหักวงเงินเดือนของฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธาน คนที่ ๒ ได้รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ๘ แห่ง ยกเว้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยหักวงเงินร้อยละ ๐.๑-๐.๒ จากร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของวงเงินการเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับการจัดสรรและอธิการบดีได้ใช้อ านาจในการบริหารวงเงิน
ดังกล่าว ตามความทราบแล้วนั้น  ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง ๙ แห่ง  ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒  กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗ ณ ระเบียงทราย  รีสอร์ท  อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช  
และในการประชุมในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ โรงแรมสีชังพาเลส อ.เกาะสีชัง  จ.ชลบุรี      
สภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง ๙แห่ง  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระท าข้างต้น เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ก าหนดตามประกาศของ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๓  และตามประกาศของ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๔  และการด าเนินการดังกล่าวเป็นการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฏหมาย  จึงมีมติ ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  ๘ 
แห่ง ได้พิจารณาทบทวนและการหักวงเงินเดือนของฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตั้งแต่
การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ในการสั่งเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๗) 
เป็นต้นไป โดยได้ด าเนิการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งไม่ได้หักวงเงินเดือนของฐาน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 
มติที่ประชุม รับทราบและติดตามผลกับทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.)  วันที่  ๒๘-๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร 
  นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธาน คนที่ ๒ ได้รายงานว่า ได้จัดท าสรุปผลการประเมินโครงการ
ดังกล่าว ทั้งข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  และผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ผล
ประเมินดังนี้ 

๑. สามารถจัดประชุมได้ตามก าหนดเวลา 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีท้ังหมด  ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
๓. การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
๔. การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

พระนคร ให้เป็นที่รู้จักของ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
คณะกรรมการหลายท่าน ได้ให้ความคิดเห็นว่า รูปแบบการรายงานผล และผลการประเมิน 

ไม่ชัดเจน จึงขอให้น าไปปรับปรุง แก้ไข และน ามาพิจารณาใหม่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบในหลักการ  ให้เลขาน าเข้าวาระสืบเนื่องและติดตาม 
 

  ๖.๒ การขอรับการจัดสรรอัตรา  โดยเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ รายงานว่า ได้รับหนังสือจาก
กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๗  เรื่อง การขอรับการจัดสรรอัตรา  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาแล้วและเห็นว่า ให้สภาคณาจารย์ฯ จัดท าภาระงานของต าแหน่งที่ขอรับการจัดสรรเฉพาะที่ปฏิบัติจริง  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยต่อไป   
 
มติที่ประชุม รับทราบในหลักการ  มอบโยธิน หนูแดง ให้รายละเอียดของอัตราที่ตรงกับงานสภาคณาจารย์

และมอบให้เลขาจัดท าหนังสือเสนอไปยังงานบริหารงานบุคคลต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา      12.๔0 น 
 
   นัดประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  ๑๑ มิถุนายน 2557  เวลา ๐๙.00น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง๑ ชั้น 
๔ อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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  .............................................. 
      (นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง) 
  ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


