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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันพุธที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒.  นายสุนทร   เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒ 
๓. รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ  กรรมการ 

  ๔. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
  ๕. อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี  กรรมการ 
   ๖. อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี    กรรมการ    
  7. ดร. สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง   กรรมการ 

8. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า     กรรมการ   
9. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
๑0. นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
๑1.  ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์   กรรมการและเหรัญญิก 
๑2. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 
๑3. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ไม่มาประชุม 
  อาจารย์สมเกียรติ    ทองแก้ว  รองประธานคนที่ ๑ 
  อาจารย์มณพ   ด าน้อย   กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา      ๑๓.๓๐  น.  

  เปิดประชุม โดยผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ระเบียบวารที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า 

๑.๑ จากการไปประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ปอมท.)  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  ๒๖-๒๘  เมษายน  ๒๕๕๖ ทางเจ้าภาพได้เชิญ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 
บรรยายและปรึกษาหารือ  เรื่อง ขอให้ทบทวนกรณี ปรับ เงิน เดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นธรรมและให้เท่าเทียมในกลุ่มข้าราชการอาชีพเดียวกัน โดยพิจารณาจากกรณีการ
ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๘  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
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ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในที่ประชุม (ปอมท.) จึงมีมติสนับสนุนการแก้ไขเงินเดือน  เงินวิทย-
ฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาและน าเสนอร่างแก้ไขต่อไป  โดยขอ
ความร่วมมือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ลงชื่อในเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอร่าง
ดังกล่าว ในการนี้  ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ประธานฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ฯจะเป็นผู้ประสานงานและ
ด าเนินการขอรายชื่ออาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และจะรายงานความก้าวหน้า
ในการประชุมครั้งต่อไป 

นอกจากนี้  การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคพระนคร  ได้รับเกียรติและมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาประชุม
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  (ในช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๖) 

๑.๒ อาจารย์รัชดาศักดิ์  สุเพ็งค า  เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -     
ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเหรียญเงิน  
ในการแข่งขันกรีฑา  ประเภท ทุ่มน้ าหนัก  และยังแจ้งให้ทราบว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ยังได้รับอีก ๒ เหรียญเงิน  จากกีฬาว่ายน้ า และขว้างจักร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

- เรื่องโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในส่วนภูมิภาค งบประมาณประจ าปี  
๒๕๕๖ จากมติที่ประชุม คณะกรรมการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดูงาน เป็นสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล  เพ่ือความสะดวกในเรื่องการเดินทาง  เวลา และงบประมาณ  และขอให้เลื่อนออกไปเป็น     
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ โดยในช่วงเช้า ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  และในช่วง
บ่าย ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (นนทบุรี) โดยมอบ ผศ.กมล พรมหล้าวรรณ  
เป็นผู้ติดต่อ ประสานงานนั้น ผศ.กมล  แจ้งในที่ประชุมว่า  ได้ประสานงานไปยัง กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (นนทบุรี)  แล้วได้รับการตอบรับว่าไม่
สะดวก เนื่องจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดนี้  เพ่ิงได้รับการเลือกตั้ งเข้ามาท างาน  ในที่
ประชุมจึงมีมติ  ให้ไปศึกษาดูงานเพียงแห่งเดียว คือ  มหาวิทยาลั ยราชภัฎสวนดุสิต  ในวันพุธที่ ๑๒  
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

- การสนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าและเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ 2 ได้น าเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ ในด้านต่างๆ  โดยส่วนตัวได้ด าเนินการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ            
ในป ีพ.ศ.๒๕๕๗  ไว้ ๔ โครงการ คือ (ดังเอกสารแนบ) 

๑. โครงการจัดตั้งส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราช
มงคลพระนคร 

๒. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๓. โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

๔. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลงานและจัดระบบการปฏิบัติงาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒ ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือให้คณะ
กรรมการฯ ช่วยพิจาณาปรับแก้โครงการ  จนแล้วเสร็จทั้ง ๔ โครงการ และน าเสนอต่อกองบริหารงาน
บุคคลของ มทร.พระนครต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ตามที่ท่านประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งให้ทราบเรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร  ได้รับเกียรติและมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  (ในช่วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖)  นั้น  

๔.๑  เสนอร่าง โครงการจัดการประชุมสัมมนาประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย  (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 

- นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท.) ในครั้งนี้ด้วย ได้ด าเนินการเขียนร่างโครงการจัดการประชุมสัมมนา
ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  ไว้ในเบื้องต้นแล้ว  
จึงได้น าเสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์พิจารณารายละเอียดโครงการหัวข้อต่างๆ จนแล้วเสร็จ และ
น าไปแก้ไขเพ่ือเสนอต่อกองบริหารงานบุคคลต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๔.๒  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดการประชุมสัมมนาประชุม
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   

- 

ระเบียบวาระท่ี ๖  อ่ืนๆ 

-  ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์   น าเสนอวิสัยทัศน์  สภาคณาจารย์และข้าราชการว่า        
‘พัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากร สู่มาตรฐานสากล’ 

- ผศ.กมล  พรมหล้าวรรณ  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  ชี้แจงการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  / แผนพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ  โดยได้จัดท าท าเนียบ
กรรมการสภาชุดที่ ๓ แล้ว  และก าลังด าเนินการจัดท าท าเนียบคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  โดยจะน ามา
รายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป 

   
มติที่ประชุม     รับทราบ 
   

นัดวันประชุมครั้งต่อไป  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐  น. 
 
ปิดประชุม  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

กฤตพร  ชูเส้ง 
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


