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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒.  อาจารย์สมเกียรติ    ทองแก้ว  รองประธานคนที่ ๑ 
๓. นายสุนทร   เหรียญจื้อ   รองประธานคนที่ ๒ 

  ๔. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
  ๕. อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี  กรรมการ 
   ๖. อาจารย์มาณพ   ด าน้อย  กรรมการ    
  ๗. อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี    กรรมการ 

๘. ดร. สรุเชษฐ   เดชฟุ้ง   กรรมการ 
๙. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า     กรรมการ   
๑๐. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
๑๑. นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
๑๒.  รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ  กรรมการ 
๑๓. ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์   กรรมการและเหรัญญิก 
๑๔. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.15 น  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดนิทรรศการผลงาน
วิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่  ๔  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลล์  
สยามพารากอน  โดยมอบหมายให้ ผศ. กมล  พรหมหล้าวรรณ  เป็นผู้รายงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบว่า  พิธีเปิดโดยประธานสภามหาวิทยาลัย  และมีกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -
ราชมงคลพระนครร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  อาจารย์ทั้งใน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  และคณะอ่ืนๆ  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ในการจัดงานใช้งบประมาณด าเนิน
โครงการ  ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  คณะฯได้ว่าจ้างให้  Organize  ด าเนินการจัดให้  
ในช่วงเปิดงาน มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์โดยนางแบบมืออาชีพ  จากผลงานนักศึกษาจ านวน ๖๐ คน ๆ ละ     
๒ ชุด  จ านวน  ๑๒๐   ชุด การด าเนินงานได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี 



2 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

  เลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมของผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการชุดที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เพ่ือเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

  - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๔.๑ เรื่องอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
อาศัยความตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 และข้อ 
๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549 โดย
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายมีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 ๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๑ อาจารย์สมเกียรติ   ทองแก้ว     ประธาน 
  ๑.๒ อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี     รองประธาน 
  ๑.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   อนุกรรมการ 
  ๑.๔ อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า     อนุกรรมการ  
  ๑.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พีรญา  เชตุพงษ์     อนุกรรมการ 
  ๑.๖ อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี               อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่าวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
  ๒. ผลักดันแนวความคิดของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
  ๓. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
  ๔. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 
 
 
 



3 

 

 ๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๒.๑ นายสุนทร   เหรียญจื้อ      ประธาน 
  ๒.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมล  พรหมหล้าวรรณ    รองประธาน 
  ๒.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   อนุกรรมการ 
  ๒.๔ นายทนงค์   โพธิ       อนุกรรมการ 
  ๒.๕ นายโยธิน    หนูแดง      อนุกรรมการ 
  ๒.๖ อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี               อนุกรรมการ 
  ๒.๗  อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง       อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒. น าเสนอแนวความคิดในการการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพตามภารกิจของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  ๓. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยในมหาวิทยาลัยรวมถึงการกระตุ้นให้
คณาจารย์มีการพัฒนาทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. วางแผนการศึกษาดูงานของคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลาการของ
มหาวิทยาลัย 
  ๖.หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 
 
 ๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิของคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 
  ๓.๑ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง    ประธาน 
  ๓.๒ นายทนงค์   โพธิ      รองประธาน 
  ๓.๓ อาจารย์ระวิวรรณ   ธรณี    อนุกรรมการ 
  ๓.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์   อนุกรรมการ 
  ๓.๕ อาจารย์มณพ  ด าน้อย    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑. ประสานการติดตั้งตู้รับความคิดเห็นในคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเก็บ
ข้อมูลความคิดเห็นของคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเสนอ สภาคณาจารย์
และข้าราชการพิจารณา 
 ๒. พิจารณาศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวข้อร้องทุกข์ของคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและน าเสนอตอคณะกรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 ๓. ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตลอดจนกฏระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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 ๕.ติดตามผลการบริหารจัดการตามนโยบายแผน และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 ๖. ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือแสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการบริหารจัดการ 
 ๗. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิของคณาจารย์ ข้าราชการ และ
บุคลากร ตลอดจนผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 ๘. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 
 ๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ๔.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมล  พรหมหล้าวรรณ   ประธาน 
  ๔.๒ อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง     รองประธาน 
  ๔.๓ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  อักษณชาติ   อนุกรรมการ 
  ๔.๔ อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า    อนุกรรมการ 
  ๔.๕ นายสุนทร   เหรียญจื้อ     อนุกรรมการ 
  ๔.๖ นายทนงค์   โพธิ       อนุกรรมการ 
  ๔.๗ นายโยธิน   หนูแดง              อนุกรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. ผลิตจดหมายข่าย และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๒. น าเสนอบทความทางวิชาการในจดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการ และหรือ     
จุลสารมหาวิทยลัยตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๓. แจ้งสรุปผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
ทางจดหมายข่าว และเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และผลงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการต่อประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๕. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  ๔.๒  เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)  โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒  ได้รายงานว่า ด้วยมี
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  เสนอขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครว่าด้วยสภาคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  ในประเด็น ดังนี้  

  ๑. ขอให้แก้ไข เพ่ิมเติมคุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์ฯและกรรมการสภาคณาจารย์ 
ดังนี้ 
  -  แก้ไขคุณสมบัติเรื่องอายุปฏิบัติงาน  จากปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ 
ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  เป็น  ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
  -  เพ่ิมเติมคุณสมบัติในเรื่อง  ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนและไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อต่างประเทศ หรือในประเทศภาคปกติ 
  กรรมการในที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย  อภิปรายให้เห็นถึงข้อดี และข้อด้อย 
ซ่ึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณา  ประธานสภาคณาจารย์จึงขอให้กรรมการทุกท่านไปศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม และน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และมอบหมายให้เลขาฯ น าไปเป็นเรื่องสืบเนื่องและ
ติดตาม   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  ๔.๓  เรื่องโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในส่วนภูมิภาค งบประมาณประจ าปี  
๒๕๕๖ โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  ชี้แจงว่า โครงการดังกล่างจัดท าไว้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
ไปศึกษาดูงานระบบการบริหารงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มทร.
อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ในที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการ  โดยให้ปรับวันเดินทาง  จากวันที่  ๑๙-๒๑   
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เป็น  วันที่  ๑๕-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ และปรับกลุ่มเป้าหมายจาก  ๑๐ คน เป็น  ๑๔  
คน  ยกเว้น ดร. สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว  และประธานสภาฯ  มอบหมายให้ นายสุนทร  
เหรียญจื้อ  ด าเนินการ  เสนอโครงการต่อกองกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔ เรื่องแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปี   ๒๕๕๗  
โดย นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  รายงานว่า  จากบันทึกข้อความ ส่วนราชการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  มทร.พระนคร  ที่  ศธ. ๐๕๘๑(สคจ)/ ๖๓  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕   เรื่อง เสนอข้อมูล
โครงการเพ่ือจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ไว้    ๕  หัวข้อ  
คือ  ๑) โครงการจัดตั้งส านักงานสภาคณาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ๒) โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลงานและจัดท าระบบการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติงานฯ  ๔)โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ๕) โครงการประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ดังเอกสารที่แจกให้กับคณะกรรมการทุกท่าน   หัวข้อ
หลักท่ีจะน าเสนอในครั้งนี้  คือ  โครงการจัดตั้งส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ซึ่งได้เรียน อธิการบดีผ่านรองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภาฯ  และรองอธิการบดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และอนุมัติ  ดังนี้ 
  ๑. จัดสรรห้อง และหรือสถานที่ส าหรับใช้จัดตั้งเป็นส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๒.  จัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจ าส านักงานสภาคณาจารย์ฯ (อัตราลูกจ้าง
ชั่วคราว)ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา 
  ในการนี้ อธิการบดี  ชี้แจงว่า สถานที่ที่ส านักงานอธิการบดี มีจ ากัด  ไม่มีห้องว่าง  จึงมอบ 
หมายให้ รองอธิการบดี ฉัตรชัย ประสานงานกับคณะวิศวกรรมฯ  คณะครุศาสตร์ฯและคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือ
ขอใช้ห้อง ในข้อ ๑  ส าหรับข้อ ๒ ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับคณะฯ  นายสุนทร  เหรียญจื้อ ได้ชี้แจงเพ่ิมว่า 
ณ ปัจจุบันนี้  ยังไม่มีห้อง และเจ้าหน้าส าหรับปฏิบัติงานในส่วนของสภาคณาจารย์ เลย  จึงขอให้ในที่ประชุม
ช่วยพิจารณา  โดยอาจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว  รองประธานคนที่  ๑  ได้เสนอ ขอสถานที่จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขต พระนครเหนือ  แล้วจะแจ้งผลให้ทราบในครั้งต่อไป  ส่วนนายสุนทร  เหรียญจื้อ  
รองประธานคนที่ ๒  ได้เสนอสถานที่  ณ ตึกอธิการบดี ดังเดิม  พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ  และจะรายงานผลการ
ด าเนินงานในการประชุมครั้งต่อไปเช่นเดียวกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  ๔.๕  โครงสร้างการบริหารงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบสภาคณาจารย์ฯ  โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  กล่าวว่า  ปัจจุบันสภาคณาจารย์
ฯ ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ  การออกเลขหนังสือรับเข้า-ส่งออกทางราชการ  ยังไม่มีเป็นของ
ตัวเอง  ซึ่งท าให้ท างานได้ค่อนข้างยุ่งยาก   ยกเว้นเรื่องการเบิกจ่ายการของบประมาณใดๆ  ให้สังกัดกับ
กองกลาง และให้ขออนุมัติเป็นครั้งๆไปซึ่งไม่สะดวกต่อการเสนอแผนและงบประมาณประจ าปี สภาคณาจารย์ฯ 
ควรเสนอเพ่ือหาผู้รับผิดชอบหน่วยงานนี้ให้ชัดเจน  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ๕.๑  เรื่องรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชมงคล  ๙  แห่ง ณ ผึ้ง-หวาน  รสีอร์ทแอนด์ สปา  จังหวัดราชบุรี  โดยนายสุนทร  
เหรียญจื้อ  รองประธานสภาคณาจารย์ฯ  คนที่ ๒  ได้น าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางการประสานความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบ   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

  ๕.๒  เรื่องการเชิญเข้าร่วมประชุม  การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย(ทปสท)  ณ  มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  วันที่  ๒๑-๒๓ มีนาคม  
๒๕๕๖  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  ได้มอบหมายให้ นายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ ๒  และผศ.กมล  
พรหมหล้าวรรณ ผู้ช่วยเลขาสภาคณาจารย์ ฯ  เข้าร่วมประชุม  แต่เนื่องจาก ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ  ติด
ภารกิจคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น  จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียว  และจะน าผลการประชุม มา
รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๕.๓  การจัดท าเรื่องเสนอของบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ นายสุนทร เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ ๒  แจ้ง
ให้ทราบว่า  การเสนอของบประมาณใดๆ ของสภาคณาจารย์ ฯ  ท าได้โดยขออนุมัติงบประมาณเป็นครั้งๆ ไป
ยังกองกองกลางของมหาวิทยาลัย   

ระเบียบวาระท่ี ๖  อ่ืนๆ 

-  ในที่ประชุมเสนอให้ค าสั่งและรายงานต่างๆ   น าเสนอผ่าน เวปไซด์ ดังนี้ 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในสภาคณาจารย์ 
๒. รายงานการประชุมทุกครั้งที่ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
๓. แผนงาน   โครงการ  กิจกรรม ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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โดยประธานได้มอบหมายให้ ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ   และนายโยธิน  หนูแดง  
ด าเนินการ   

- เลขานุการสภาฯ  ขอความอนุเคราะห์ ให้ นายสุนทร  เหรียญจื้อ  จัดท าหนังสือเชิญ
ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  ในทุกๆครั้ง  การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและของว่าง               
ให้ ผศ.พีรญา เชตุพงษ์  เหรัญญิก  เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  นัดวันประชุมครั้งต่อไป  วันที่  ๒๔  เมษายน   ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐  น. 
ปิดประชุม    ๑๖.๑๐ น. 
 
 
 
 

กฤตพร  ชูเส้ง 
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


