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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ 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. ดร. สรุเชษฐ   เดชฟุ้ง   กรรมการ  
๙. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า     กรรมการ   
๑๐.นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
๑๑. ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์   กรรมการและเหรัญญิก 
๑๒. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.  ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี   กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓ .๓๐  น.  

  เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ระเบียบวารที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องการจัดประชุม ปอมท. ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวว่า จากการประชุมครั้งที่
ผ่านมาได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วว่า  มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.          
สมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เพราะฉะนั้นเป็นการเน้นย้ าอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือการจัดงานในครั้งนี้ให้สมบูรณ์  

๑.๒  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้ในแต่ละคณะฯ มีการด าเนินการ
เลือกตั้งอยู่  ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๖    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

  ๓.๑  โครงการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๖  ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โด ย ก าห น ด วั น ป ร ะชุ ม      
ปอมท. ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  ในวันที่  ๓๐,๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน  ๒๕๕๖ ณ อาคารมงคลอาภา        
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้น 

คุณสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒  ได้รายงานว่า  ได้เสนอ
โครงการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  ที่ได้ปรับแก้จากการประชุมสภาคณาจารย์ฯที่ผ่าน
มาไปยังกองนโยบายและแผนฯ แล้ว ถึง ๓ ครั้ง  คือ  

ครั้งที่ ๑ ส่งโครงการฯ เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖  กองนโยบายและแผนให้ปรับ
ลดงบประมาณ  เนื่องจากมีเงินสนับสนุนจาก ปอมท.  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

ครั้งที่ ๒  ส่งโครงการฯ  ที่ได้ปรับแก้ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  กอง
นโยบายและแผนให้ปรับงบประมาณในส่วนของค่าใช้สอย  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางราชการ 

ครั้งที่  ๓  ส่งโครงการฯ ที่ ได้ปรับแก้ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่   ๓๐ กรฎาคม  ๒๕๕๖          
การด าเนินงานผ่านกองนโยบายและแผนแล้ว  ส่งต่อไปยังกองคลัง   

คุณสุนทร  เหรียญจื้อ  รายงานเพ่ิมเติมว่า ซึ่งขณะนี้กองคลังให้ปรับแก้ รายละเอียดของ
ตารางการอบรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณ  จึงขอให้ในที่ประชุมช่วยพิจารณาแก้ไขโดยด่วนเพ่ือเสนอต่อ
กองคลังอีกครั้ง  มิเช่นนั้นอาจล่าช้า  เพราะใกล้เวลาที่จะจัดประชุม 

ในที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ  ได้ช่วยกันพิจารณาปรับแก้งบประมาณให้
สอดคล้องกับตารางการประชุม  และน าไปด าเนินการปรับแก้ต่อไป 

ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์  ได้สอบถามว่า  โครงการฯ ที่ปรับแก้แล้ว ยังต้องส่งไปยังกองแผน
อีกหรือไม่  เพราะขั้นตอนนี้แก้ไขไปยังกองคลัง  คุณสุนทร  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  เราควรปรับเฉพาะตาราง
การอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณเดิม  จะได้ไม่มีปัญหากับกองนโยบายและแผน  จากนั้นในที่ประชุม
อาจารย์ระวิวรรรณ  ธรณี   ได้น าเสนอสถานที่ จัดประชุมจากเดิมก าหนดไว้ คือ อาคารมงคลอาภา      
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งก าหนดไว้เป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้  อยู่ในบริเวณเขตพ้ืนที่
ชุมนุมประท้วง เปลี่ยนเป็นการจัดที่โรงแรม  อาจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว และอาจารย์รัชดาศักดิ์         
สุเพ็งค า น าเสนอสถานที่จัดเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  เนื่องจากแล้วข้อคิดเห็นที่หลากหลาย ในเรื่องของ
สถานที่จัดประชุมอยู่ในพ้ืนที่ชุมนุมประท้วง  ไม่ปลอดภัย  ไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้ามาร่วมประชุม  
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เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นตรงกันว่า ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ มีการชุมนุม
ประท้วง และมีการปิดถนนหลายสาย  ท าให้ไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้มาเข้าร่วม
ประชุม นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งก าหนดไว้เป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้  ก็อยู่ในบริเวณเขตพ้ืนที่
ชุมนุมประท้วงจากเหตุผลดังกล่าว มติที่ประชุม จึงขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและ มอบหมาย
ให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ท าหนังสือแจ้งไปยังประธาน ปอมท. เรื่องขัดข้องการรับเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑   การแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖” โดย นายสมเกียรติ  ทองแก้ว       
รองประธานคนที่ ๑ 

   
เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  จึงขอให้เลขานุการสภา

คณาจารย์ฯน าเข้าวาระการประชุมครั้งท่ี  ๗/ ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

  นัดวันประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป  วันที่   ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖            
เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
ปิดประชุม    ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

กฤตพร  ชูเส้ง 
ผู้จด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


