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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

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

  ๕. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
  ๖. อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี  กรรมการ 
   ๗. อาจารย์มณพ   ด าน้อย  กรรมการ 

๘. อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี    กรรมการ    
 ๙. ดร. สรุเชษฐ   เดชฟุ้ง   กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
๑๑. นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
๑๒.  ผศ.พีรญา  เชตุพงษ ์  กรรมการและเหรัญญิก 
๑๓. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ไม่มาประชุม 
  อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า     กรรมการ 
   

เริ่มประชุมเวลา      ๙ .๓๐  น.  

  เปิดประชุม โดยผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ระเบียบวารที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า   

-  การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี  ลงวันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น บัดนี ้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง
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ต าแหน่งอธิการบดีแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทโชติ อุดมศรี  

๒. ดร.ปริญญา มากลิ่น  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา  

๔. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย โกศัลวัฒน์  

๕. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท  

๖. ดร.ศิวาวิทย์ ส าเร็จผล  

๗. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  

ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ต้องน าเสนอวิสัยทัศน์ 
นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๘.๐๐ -๘.๓๐ น. ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-       
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยผู้เข้ารับการสรรหาจะต้องจับสลากลาดับในการน าเสนอ ท่านละ    
ไม่เกิน ๓๐ นาที  และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลาถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้ารับการสรรหาฯ  ซ่ึงมีนาย
ชวลิต  นิ่มละออ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในครั้งนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

  ๓.๑  เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดเจ้าภาพจัดประชุม ปอมทร. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2556 
ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.56  ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นั้น    
ประธานสภาคณาจารย์ฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  จากมติที่ประชุม ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพะเยา  
ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ปอมท)  ได้
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มอบให้  สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปอมทร. สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 6/2556 ในวันที่  ๒๘-๓๐  มิถุนายน  ๒๕56 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๒  การรายงานความก้าวหน้า เรื่อง ขอความร่วมมือการลงรายชื่อเพ่ือสนับสนุนการ
เสนอร่างให้ทบทวนกรณีปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นธรรม   โดย
พิจารณาจากกรณีการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 8  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดย  
ดร. สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง  แจ้งว่า  การน าเสนอร่างพรบ.เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ไปยังกระทราวงศึกษาธิการนั้น  จะไม่ได้ผลการปฎิบัติงาน  เพราะกระทรวงไม่มีบทบาทในการแก้ไข
กฎหมาย  จะต้องส่งไปยัง หน่วยงาน  คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สถาณการในปัจจุบัน  และปัจจุบันนี้ก็ได้ส่งข้อมูลแบบลงรายชื่อสนับสนุนฯ  ผ่านระบบออนไลน์ ไปยัง
อาจารย์ใน ๙ คณะแล้ว  

นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ 2  แจ้งเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า  ในวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน  ๒๕๕๖  จะมีการประชุมเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข พรบ เงินเดือนฯ  ของสภาคณาจารย์ฯ ทั่ว
ประเทศ  ณ  โรงแรมตรัง  โดยในช่วงเช้าจะมีการปรึกษาหารือ  และนัดหมาย รวมพลังเดินทางไปเพ่ือยื่น
หนังสือร่างแก้ไข พรบ เงินเดือนฯ  ที่กระทรวงศึกษาธิการในช่วงเวลา  ๑๓.๐๐ น. ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๓  เรื่องรายงานความก้าวหน้า  การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ในปี  พ.ศ. 2557  
จ านวน  4  โครงการ  ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-    ราชมงคล
พระนคร  โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ 2  แจ้งให้ทราบว่า  ๑) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ    ๒) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก
สภาคณาจารย์และข้าราชการ   และ ๓) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลงานและจัดระบบ
การปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ขึ้นอยู่กับงาน
ของกองกลาง  ซึ่งยังไม่มีการประชุมเรื่องงบประมาณโครงการ  และจะแจ้งผลให้ทราบในโอกาสต่อไป  

ส่วนโครงการจัดตั้งส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร ได้ด าเนิการแล้ว  สถานที่ตั้งอยู่ที่  อาคารบ่อปลา ชั้น ๒  ติดกับกองพัฒนานักศึกษา  
ครุภัณฑ์ ที่มีประกอบด้วย  คอมพิวเตอร์ ๑ ชุด  โต๊ะ และเก้าอ้ี   ยังขาดบุเจ้าหน้าที่ ประจ าส านักงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๓.4  เรื่องรายงานความก้าวหน้า  แผนพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ / การจัดท าท าเนียบ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์ฯ  โดย ผศ.กมล  พรมหล้าวรรณ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท า/ ปรับปรุงเว็บไซต์สภาคณาจารย์ฯ  ใหม่แล้ว โดยเฉพาะค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ  จะมีรายละเอียดของคณะกรรมการทุกท่าน  พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ  
โดยนายโยธิน  หนูแดง  ผู้จัดท า/ปรับปรุงเว็บไซต์สภาคณาจารย์ฯ  ได้เปิดเว็บไซต์ดังกล่าว ให้
คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา  และเสนอแนะเพ่ิมเติมปรับปรุงรูปภาพในเบื้องต้น   หากมีข้อบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือต้องการที่จะเพ่ิมเติมข้อมูลต่างๆ แจ้งไปยัง นายโยธิน หนูแดง  โดยตรง  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์ต่อไป  ซึ่งโลโก้เว็บไซต์สภาคณาจารย์ฯ จะอยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ มทร.พระนคร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  - 
ระเบียบวาระท่ี ๖  อ่ืนๆ 

-  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  ได้เสนอในที่ประชุมให้เหรัญญิก  สรุปรายงานการใช้จ่ายหลัง
การประชุมทุกครั้ง   

- ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์   เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์  เข้าร่วมฟังการ
น าเสนอวิสัยทัศน์  ในการสรรหาอธิการบดี  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

-  อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี  เสนอให้มีการน าเรื่องการเบิกภาระงานเกินของอาจารย์เข้า
พิจารณา ในการประชุมสภาคณาจารย์ฯ  ครั้งต่อไป 

- นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ 2  ได้เสนอให้  คณะกรรมการทุกท่านเตรียม
ค าถาม/ข้อมูล  เพื่อน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  เวลา ๑๓.๐๐ น.   

   
มติที่ประชุม     รับทราบ 
   

นัดวันประชุมครั้งต่อไป  วันที่  1๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
ปิดประชุม    1๒.00 น. 
 
 
 

กฤตพร  ชูเส้ง 
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


