
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๓ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ผู้มาประชุม 
  ๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก   แก้ววิไล   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๒. ผศ.สมเกียรติ   ทองแก้ว    รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. นายสุนทร    เหรียญจื้อ    รองประธานคนที่ ๒ 
  ๔. นายทนงค์    โพธิ     กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๕. อาจารย์นพกฤศน ์  ด าน้อย    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๖. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๗. นายโยธิน    หนูแดง    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๘. อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๙. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๑๐. ผศ.สุธี   จันทราภาขจี  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๑๑. ผศ.ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   ๑๒. ผศ.พีรญา             เชตุพงษ์           กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ 
                            เหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   ๑๓. ผศ.ศุภวุฒิ             เนตรโพธิ์แก้ว  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ 
     เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  
 
ผู้ไม่มาประชุม    -ไม่มี- 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น. 
  เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก  แก้ววิไล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       -ไม่มี-  
 

มติที่ประชุม         -ไม่มี- 

         วาระท่ี ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

หน้าที่ ๑ 



          สืบเนื่องจากได้มีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวน ๑๐ คน ได้ท า 
บันทึกถึงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้ขอให้มีการจัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ในสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และต่อมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว     
โดยได้ก าหนดวันประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๓  
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงเป็นที่มาในการก าหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในวันนี้  
  
 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
        รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗    
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
      โดย  นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ขอให้ที่
ประชุมเลื่อนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ออกไปก่อนเพราะรายงานการประชุมตนเพ่ิงได้รับในที่ประชุมนี้ เห็นว่า
จะต้องใช้เวลาและการพิจารณาในความถูกต้องอีกหลายขั้นตอนเพราะมีประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกัน
หลายฝ่าย ตนจึงเห็นว่าที่ประชุมยังไม่ควรพิจารณาในระเบียบวาระนี้ 
     ผศ.ศุภวุฒิ   เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นว่าประเด็นนี้ไม่ควร
เลื่อนการพิจารณาเพราะเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมาสู่การประชุมครั้งนี้ จ าเป็นที่ที่ประชุม
จะต้องพิจารณารายงานการประชุม และหากจะรับรองหรือไม่รับรองก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะพิจารณา 
    ระเบียบวาระนี้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการพิจารณาอย่างละเอียด
แล้วว่าการให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ออกไปก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อการพิจารณาเรื่องสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการพิจารณาในระเบียบวาระนี้สมควรให้มีการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม  
    นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ แจ้งว่ารายงาน
การประชุมปกติต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามช้อบังคับฯ เพ่ือให้คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พิจารณาก่อนเข้าสู่การรับรอง ดังนั้นการรับรองรายงานในครั้งนี้จึงเห็นควรให้เลื่อน
ระเบียบวาระนี้ออกไปก่อน เพราะมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙  
    ผศ.ศุภวุฒิ   เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งว่าปกติการส่ง
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ จะต้องด าเนินการจัดส่งให้กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พิจารณารับทราบภายใน ๗ วัน ดังนั้นเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ในข้อบังคับไม่ได้ระบุ
ว่าจะตอ้งด าเนินการจัดส่งให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณาก่อนล่วงหน้า และหากที่ประชุม
จะให้มีการแก้ไข หรือจะรับรองรายงานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม 

 หน้าที่ ๒ 



   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลายๆท่านได้ให้ความเห็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่ง
รายการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการให้คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาอ่านเพ่ือรับรองในเบื้องต้นแต่ก็
ไม่มีปัญหาใดเพราะ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถอ่านและพิจารณาโดยเสียเวลาในการอ่าน
ในที่ประชุมนี้เพ่ือรับรองก็สามารถท าได้ 
   ผศ.สุธี  จันทราภาขจี  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ความเห็นว่า การจะให้มี
การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในครั้งใด สมควรจะต้องให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่ง
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ต้องการให้รับรอง แจ้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ทราบล่วงหน้าดังนั้นจึงขอเสนอฝ่ายเลขานุการด าเนินการให้ถูกต้องในครั้งถัดไป แต่ที่ประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ สามารถพิจารณาในที่ประชุมได้ 
   ทีป่ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้เสนอขอให้มีการลงมติว่าจะให้มีการพิจารณาใน
ระเบียบวาระนี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติ เห็นด้วยจ านวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วย          

จ านวน ๑ เสียง และงดออกเสียงจ านวน ๒ เสียง 
 
  ที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ โดยก าหนดให้มีการอ่านรายงานการ
ประชุมจ านวน ๙ หน้า ในที่ประชุม โดยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้พิจารณาให้มีการแก้ไข
ข้อความในรายงานการประชุมดังนี้ 
  หน้าที่  ๑๐ บรรทัดที่ ๑๖ “ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ”  ให้ตัดค าว่า “การ” ออก 
        บรรทัดที่  ๓๑  ช่วงท้ายค าว่า “มทร.พระนคร” ให้ย้ายลงมาบรรทัดที่ ๓๒ 
        บรรทัดที่  ๓๒  “จากการสรรหาอธิการบดีในครั้งที่  ให้เพ่ิมเป็น จากการสรร
หาอธิการบดีในครั้งที่ ๒”     
  หน้าที่  ๑๒  บรรทัดที ่๔ เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ใหม่เป็น “เม่ือวันที่ ๓๑  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  หน้าที่  ๑๔  บรรทัดที่ ๑๘ ช่วงท้าย “ ยังมีปัญหาใน ตัดค าว่า “ใน” ออก ๑ ค า 
  หน้าที่  ๑๕  บรรทัดที่ ๒๑ รายชื่อที่ ๔. นายนพกฤษณ์  ด าน้อย  แก้เป็น  “นายนพกฤศน์  
ด าน้อย    
  
มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขดังเสนอ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  วาระที่ ๓.๑ เรื่องการลงมติในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ   ครั้งที่ 
๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
  โดยฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าภายหลังจากได้มีมติใน
การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการในต าแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และ

หน้าที่ ๓ 



ข้าราชการ โดยได้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบมติดังกล่าว มหาวิทยาลัยบันทึกข้อความตอบกลับดังที่จะ
พิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๔.๑  
  นายสุนทร   เหรียญจื้อ  รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้แจ้งว่าจาก
เหตุผลที่มหาวิทยาลัยได้ตอบกลับมาก็น่าจะถือว่าเป็นข้อยุติแล้ว ไม่ควรจะน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาใน
ที่ประชุมแห่งนี้อีก และควรแจ้งให้ที่ประชุมนี้เพียงแค่รับทราบรายละเอียดของเหตุผลในการตอบกลับของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ไม่สามารถกระท าได้เพียงแค่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เพราะการตอบ
เรื่องกลับมาของทางมหาวิทยาลัยเป็นการเข้ามาแทรกแซงการท าหน้าที่และดุลยพินิจภายในของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ที่เป็นองค์กรตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นที่ประชุมควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า
การให้เหตุผลของมหาวิทยาลัยเป็นการก้าวล่วงการท าหน้าที่ในสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือไม่เพราะ
ความเห็นของมหาวิทยาลัยเป็นการขัดแย้งกับมติของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 
มติที่ประชุม  พิจารณาบันทึกตอบกลับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อย่างละเอียด 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 วาระที่ ๔.๑  การพิจารณาการตอบบันทึกแจ้งกลับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๓๘๔๒ เรื่อง การให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากต าแหน่ง ลงวันที่ 
๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จากกรณีที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รายงานผลมติที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารภายในสภาคณาจารย์และข้าราชการ (มติที่ขอเปลี่ยนแปลงผู้ท าหน้าที่ ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ) (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปในทิศทางที่อธิบายในข้อกฎหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามสภาคณาจารย์
และข้าราชการได้มีมติไปแล้วจึงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมติใดได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับ
หนังสือตอบกลับของมหาวิทยาลัยฉบับนี้หรือไม่  
 ผศ.สุธี  จันทราภาขจี  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ให้ความคิดเห็นว่า      
การที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในกรณีที่
จะไม่เข้าร่วมการสรรหาอธิการบดี ในครั้งที่ ๒ ซึ่งที่ผ่านมามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สอบถามมาที่ตนว่า
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติไปแล้ว เหตุใดประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่ปฏิบัติตามมติของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนั้นกรณีนี้จะเป็นการอ้างว่าไม่เป็นการประพฤติเสื่อมเสีย /บกพร่องต่อหน้าที่ 
หรือไม่ และกรณีที่มติให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้นจากต าแหน่งสาเหตุที่แท้จริง มาจากการท า

หน้าที่ ๔ 



หน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ผ่านมาท าหน้าที่บกพร่อง เหตุผลที่เข้าร่วมการสรรหา
อธิการบดีในครั้งที่ ๒ นี้ จึงเป็นเหตุผลที่มหาวิทยาลัยชี้แจงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตามบันทึกข้อความของ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๓๘๔๒ เรื่อง การให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากต าแหน่ง ลง
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลายท่านมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการท าหน้าที่
ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น การมาเป็นประธานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ การมาสายเป็นประจ าของประธานฯ การไม่น าเรื่องต่างๆ ตามมติที่ประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ดังเช่นกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ของ ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์ จน ณ ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อทวง
ถามก็มิได้มีการด าเนินการใดๆต่อกรณีดังกล่าว ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
แต่อย่างใด ไม่สามารถควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามรูปแบบวิธีการของทางราชการ ขาดวุฒิภาวะในการ  
เป็นผู้น า ในการท าหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อย่างเด่นชัด บกพร่องต่อการเข้าร่วมประชุม     
ปอมท.  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ และได้มีการลงมติแบบเปิดเผยว่าท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับรายละเอียด         
ดังบันทึกข้อความฉบับนี้ให้ยกมือขึ้น มีจ านวนผู้ไม่เห็นด้วย จ านวน ๙ เสียง เห็นด้วยจ านวน ๒ เสียง          
และงดออกเสียงจ านวน ๒ เสียง 
 วาระที่ ๔.๒  การพิจารณามติที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปแล้วในคราวประชุม สมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพ่ือยืนยันมติเสนอต่อมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ จึงให้ถอนระเบียบวาระนี ้
 

 วาระที่  ๔.๓ การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการรับจ่ายเงินใน
โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการ ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๗  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ผศ.สุธี จันทราภาขจี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เป็นผู้เสนอ) 
 นายสุนทร   เหรียญจื้อ  รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้ท าบันทึก
ข้อความชี้แจงที่ประชุมจ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ หนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๕๘๑.๓๑/-  ลงวันที่ ๙ กันยายน   พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่อง คัดค้านการลงมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (ระเบียบ
วาระที่ ๔.๔) ซึ่งมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเพ่ือชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึก
ข้อความ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๕๘๑.๓๑/-  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง ชี้แจงกรณีเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)   

   หน้าที่ ๕ 



 ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ชี้แจงว่าการออกหนังสือทั้ง ๒ ฉบับมิได้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ท าบันทึกเรียนอธิการบดี ซึ่งมิได้ออกเลขในงานสารบรรณของงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหนังสือฉบับนี้มีการเกษียณเรื่องออกมาจากประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เหตุใดทางฝ่าย
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ได้รับเรื่องทั้ง ๒ ฉบับนี้ 
  ผศ.สุธี   จันทราภาขจี  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าบันทึกข้อความ
ฉบับที่ นายสุนทร  เหรียญจื้อ เป็นผู้ส่งมาให้ที่ประชุมรับทราบนี้ มีข้อความในหน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ ว่าระเบียบ
วาระที่ ๔.๔ ที่ให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ให้ถือเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ให้เกียรติคณะกรรมการฯ 
ที่มาท าหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก ซึ่งมีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
อยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมที่จะท าหนังสือเรียนอธิการบดี จึงขอให้ นายสุนทร เหรียญจื้อ ถอนข้อความนี้
ออกในบันทึกข้อความและให้ท าบันทึกข้อความฉบับใหม่ส่งเรียนอธิการบดี  
 นายสุนทร  เหรียญจื้อ ได้ชี้แจงว่าไม่มีอะไรเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการมีข้อความดังกล่าว  
จึงไม่เห็นเป็นประเด็นที่ตนจะต้องจัดท าบันทึกข้อความที่ถอนข้อความนี้ขึ้นมาใหม่ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้ให้ นายสุนทร  เหรียญจื้อ ท าบันทึกข้อความฉบับใหม่โดยให้ถอนข้อความ ที่
เกีย่วกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้เป็นโมฆะออก 

 

 วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาการปรับปรุงเว็บไซต์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้ที่
ประชุมสภาคณาจารย์ฯ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าควรให้มีการใช้ Facebook สภาคณาจารย์และข้าราชการ       
เป็นการประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ส่วนเรื่องท่ีจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์อย่างไรนั้น ที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้ คุณโยธิน  หนูแดง  กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเว็บไซต์ ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จัดท าให้โดยงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะเป็นผู้ให้
ข้อมูลในการปรับปรุงฐานข้อมูล และสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าเว็บไซต์ ต่อไป   
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย คุณโยธิน หนูแดง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ด าเนินการ 
 

 วาระที่ ๔.๕  การพิจารณาเรื่องการก าหนดอัตราฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย          
ในสังกัด มทร.พระนคร ที่ไม่เป็นธรรม (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)    
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสืองานสภาคณาจารย์ฯ สอบถาม
ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอท่ีประชุมสภาคณาจารย์ฯ ต่อไป 

   

 หน้าที่ ๖ 



 วาระที่ ๔.๖  การพิจารณาเรื่องติดตามกรณีการหักวงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดย มทร.พระนคร ได้หักวงเงินไป
ทุกรอบการประเมินครั้งละ ๐.๑% ซึ่งเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฏหมาย (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 ที่ประชุมได้เสนอให้มีการท าประชามติ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการหักวงเงินของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกรอบการประเมินครั้งละ ๐.๑% ตามประกาศ มทร.พระนคร 
และได้มีมตแิต่งตั้งคณะท างานอนุกรรมการจัดท าแบบสอบถามในการท าประชามติ 
 ๑.    ผศ.สุธี    จันทราภาขจี  ประธาน 

๒.    อ.กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการ 
๓.    อ.สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
๔.    ผศ.ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย  กรรมการ 
๕.    ผศ.พีรญา  เชตุพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  

  

มติประชุม   ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นด้วยกับการท าประชามติข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเสียงจ านวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง   

  

 วาระที่ ๔.๗  การพิจารณาเรื่องการที่ไม่มีตัวแทนของข้าราชการ เข้าไปร่วมในการเป็น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (ผศ.สุธี  จันทราภาขจี เป็นผู้เสนอ) 
 ผศ.สุธี   จันทราภาขจี  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย       
พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่มีตัวแทนบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใน
คณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งดูจะไม่เป็นธรรม กับบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการ
เสนอความเห็นกับคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งเช่นต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับฯ ฉบับนี้
แต่อย่างใด 
 

มติที่ประชุม มีมติให้เสนอความเห็นไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฉบับนี้ใหม่ โดยให้มีผู้แทน
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง และผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน โดยมีผู้เห็นด้วยจ านวน ๑๒ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง 

         
 วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาการปรับสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย      
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ทาง กองบริหารงานบุคคล ยังขาดความชัดเจนใน
การด าเนินการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 

  หน้าที่ ๗ 



 ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอว่าจากการปรับปรุงข้อบังคับฯ แล้ว
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสัญญาว่าจ้างให้บุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ 
 นายทนงค์  โพธิ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า            
กองบริหารงานบุคคลได้ ท าหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับเปลี่ยนเขียน
สัญญาว่าจ้างบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ     
  

 วาระที่  ๔.๙ การพิจารณาเรื่องการจัดท าประชามติในประชาคมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องต่างที่เป็นประโยชน์ของบุคลากรทุกๆคน เพ่ือใช้ในการจัดท าความเห็น
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆเรื่องที่จะเป็นประโยชน์
ต่อๆไป (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ แต่ให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไป เพราะให้รอคณะกรรมการบริหารงานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ ชุดใหม่ จึงน ามาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา 
อีกครั้ง    

 
 วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาเรื่องการได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ 

กองกลางได้แจ้งงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท เป็นรายจ่ายโครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝ่ายเลขานุการขอความเห็น
ระยะเวลาในการจัดสัมมนาดังกล่าว 
 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ และมีมติให้จัดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 วาระท่ี ๔.๑๑  การพิจารณาติดตามเรื่องการจัดหาสถานที่จัดตั้งที่ท าการของ สภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

  วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาติดตามการขออัตราก าลังสายสนับสนุนในงานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัย ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ) 
 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  หน้าที่ ๘ 



 

 วาระที่ ๔.๑๓  การพิจารณาบุคคลเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ (ปอมท.) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กรุงเทพฯ   
      

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติมอบ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเข้าร่วมประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงและ

คัดเลือกกรรมการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใหม่ทุกต าแหน่ง รวมถึงต าแหน่งอนุกรรมการใน
ฝ่ายต่างๆประจ างานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์    
และข้าราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือประชาคมของ มทร.พระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย 
ต าแหน่งต่างๆ ที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้ 

๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ 
๓.   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ 
๔.   เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๕.   ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๖.   เหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๗.   คณะอนุกรรมการในฝ่ายต่างๆ ประจ าสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

โดย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งนัดหมายให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มาร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์
เทเวศร์ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระในการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการใหม่ในทุกต าแหน่ง ตามข้อบังคับฯ   
      

มติที่ประชุม    รับทราบ 
      
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 
 

   นัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้ งต่อไป สมัยสามัญ                
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔     
อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์ 

หน้าที่ ๙ 



 
                                                                       ............................................................... 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว) 
     เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
       ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
       ............................................................. 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ   ทองแก้ว) 
 รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ 
ท าหน้าที่แทน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
 

  หน้าที่ ๑๐ 


