หนาที่ ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร
ผูมาประชุม
๑. ผศ.ศุภวุฒิ
๒. ผศ.สุธี
๓. ผศ.สมเกียรติ
๔. ผศ.วาที่ ร.ต.สมนึก
๔. อาจารยนพกฤศน
๕. อาจารยรัชดาศักดิ์
๖. นายโยธิน
๗. อาจารยสัมภาษณ
๘. นายสุนทร
๙. นายทนงค
๑๐.ผศ.พีรญา
๑๑. ผศ.ดร.นพมณี
๑๒.อาจารยกฤตพร

เนตรโพธิ์แกว
จันทราภาขจี
ทองแกว
แกววิไล
ดํานอย
สุเพ็งคํา
หนูแดง
สุวรรณคีรี
เหรียญจื้อ
โพธิ
เชตุพงษ
ฤทธิกุลสิทธิชัย
ชูเสง

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/
เหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/
เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/
ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เปดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่องประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโ นโ ล ยี ร าช มงคล พระนครโ ดยมี พ ระบรมราช โ องการโ ปรดเกล า ฯ แตงตั้ ง
นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท ใหดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแตวันที่
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๒ การประกาศสรรหา คณบดี/ ผอ.สํ านั ก/ผอ.สถาบัน ที่ จะครบวาระการดํา รงตํา แหนง
จํานวน ๕ คณะ ๒ สํานัก และ ๑ สถาบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

หนาที่ ๒

วาระที่ ๑.๓ ผลของการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแก นายมนตรี
รัตนวิจิตร ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงตอไปอีก ๑ วาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๔ การจัดกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนํารายได
ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตยที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ตั้งแตเวลา ๗.๐๐ น. ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยเทเวศร) โดยมีการจําหนายบัตร
ราคา ๑๐๐ บาท (งานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดรับแจงใหสนับสนุนจํานวน ๒๐ ใบ)
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและเลขานุการสภาคณาจารยเปน
ตัวแทนเขารวมงาน
วาระที่ ๑.๕ ประธานรายงานผลการเขารวมประชุม ที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย สมัยสามัญครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ (ปอมท.) ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่องผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดใหม มีผูดํารงตําแหนงดังนี้
ศาสตราจารยอดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์
ประธาน ปอมท. และ
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ศริดารา รองประธาน ปอมท.คนที่ ๑ และ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารยมนตรี เข็มราช
รองประธาน ปอมท.คนที่ ๒ และ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนอม ทาทอง
เลขาธิการ ปอมท. และ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๖ ประธานไดรายงานผลการเขารวมประชุ ม ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ๙ แหง (ปคมทร.) วั น ที่ ๑๔-๑๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเอเซีย แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพฯ (การยกรางแกไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ......)หากตองการรับทราบเพิ่มเติมกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทุกทานก็สามารถพิจารณาไดตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๑.๗ ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑“พระนครเกมส โดยราชมงคล
พระนครรับเปนเจาภาพจัดแขงขัน ๑๖ ชนิดกีฬา และจัดประกวดเชียรลีดเดอร (ลีดมือ) แตงกายชุดนักศึกษาเปน

หนาที่ ๓

ครั้งแรก โชวความสวยงาม สงา แข็งแกรงและความสามัคคีพรอมเพรียง ระหวาง ๗-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
(พิธีเปดวันที่ ๘ ก.พ.-พิธีปด ๑๔ ก.พ. ๕๘) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทั้งนี้ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสภาคณาจารยและขาราชการเขารวมชมและใหกําลังใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๑.๘ ประธานแจงใหทราบถึง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุณวุ ฒิของมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จํา นวน ๑๔ ราย ทั้งนี้ ตั้งแตวั น ที่
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารยและขาราชการ ไดใหมี ก ารพิ จ ารณารายงานการประชุ มสภา
คณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อใหมีการรับรองโดย
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวใหมีการปรับแกไขในสาระสําคัญ ดังนี้
หนาที่ ๑
ผูมาประชุม แกไขคําผิด อาจารยนพกฤศน ดํานอย แกไขเปน อาจารยนพกฤศณ
ดํานอย
หนาที่ ๒
บรรทัดที่ ๑๒ แกไขคําผิด การประชุ แกไขเปน การประชุม
มติ ที่ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ มสภาคณาจารยและขาราชการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ การรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แตงตั้งประธาน
และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหม ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ผศ. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
๒. ผศ.สุธี จันทราภาขจี
รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนที่ ๑
๓. ผศ.สมเกียรติ ทองแกว
รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนที่ ๒
๔. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
๕. อาจารยกฤตพร ชูเสง
กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยฯ
๖. ผศ.พีรญา เชตุพงษ
กรรมการและเหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ

หนาที่ ๔

วาระที่ ๓.๒ ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอเรื่อง การทําประชาพิจารณเกี่ยวกับการเงินรอยละ ๐.๑ ของ
วงเงินงบประมาณแผนดินหมวดของเงินเดือน/คาตอบแทน ที่ไดรับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล)
ซึ่งเปนวงเงินงบประมาณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดและที่มาชวย
ราชการที่ครองอยู ณ วันที่ ๑ มีนาคม พศ. ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผศ.สุธี จันทราภาขจี กลาววา เรื่องนี้ไดหารือกันมาตั้งแตการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๗
ประธานชี้แจงวาเนื่องจากมีการเปลี่ยนประธานสภาคณาจารยและขาราชการจึงไดชะลอเรื่องไว อยางไรก็ตาม
คณะทํางานไดปรึกษาและดําเนินการออกแบบแบบสอบถามไวตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนที่เรียบรอยแลว การที่
มหาวิทยาลัยกันเงินไวซึ่งเปนเงินของทุกคนนั้นเปนสิ่งที่ไมชอบธรรม ทุกคนตองการทํางานใหกับมหาวิทยาลัยแต
บางคนไมไดรับมอบหมายงานที่เทาเทียมกัน ผศ.สุธี กลาววาการสื่อสารดวยวาจาเทานั้นอาจถูกกลาวหาไดวาเปน
ความคิดในวงจํากัดเพียงกรรมการสภาคณาจารยเพียงเทานั้นดวยเหตุดังกลาวควรมีการจัดทําประชาพิจารณ
การที่สภาคณาจารยมีดําริจัดทําพรอมทั้งมีเอกสารหลักฐานชัดเจนจะทําใหเห็นไดวาเปนการกระทําเพื่อสวนรวม
อยางแทจริง ดังนั้นจึงเรียนปรึกษาสมาชิกวามีผูเห็นชอบดวยหรือไม ประธานแจงใหทราบวา มทร.ศรีวิชัย ไดสง
เรื่องถึงศาลปกครองและศาลไดมีคําสั่งใหทุเลาการกันวงเงินไวกอน และหามนําวงเงินที่กันไปใชจนกวาศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาวอีกวา สําหรับเรื่องการกันวงเงินนี้ มทร.อีสานไมมีการกัน
วงเงิน อยางไรก็ตามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท) ทานเปน
ผูรับฟงความคิดเห็นจากสภาคณาจารยและทานมีแนวคิดที่จะจัดทําใหมีการพูดคุยกันในระหวางสภาทั้ง ๓ ไดแก
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ ของมหาวิทยาลัย และจะมีการจัดโครงการสัมมนา
ทบทวนบทบาทของทั้ง ๓ สภาในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ในตางจังหวัด
ผศ.สุธี จันทราภาขจี ขอให ผศ.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย นําเสนอแบบสอบถามฉบับรางโดย อาจารย
รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคําเสนอใหเพิ่มคําวา “๐.๑๐”ซึ่งสอดคลองกับสมาชิกหลายทานที่ไดอภิปราย และสรุปวาให
เพิ่มเติมขอความที่อธิบายความหมายของวงเงิน ไดแก “วงเงินที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อน
เงินเดือน/คาตอบแทนแตละรอบการประเมิน ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” ผศ.สุธีแสดงความ
คิ ด เห็ น วา การดํ า เนิ น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น นี้ ล าชามา ๑-๒ เดื อนแลว ดั งนั้ น จึ งควรเรงดํ า เนิ น การตอไป
ประธานในที่ประชุมแจงวา ตามระเบียบวิธีของศาลปกครองจะตองดําเนินการภายหลังประกาศภายในเวลา
๑ เดือน ดังนั้นเมื่อผลการสํารวจตอบวาประชาคมไมเห็นดวยก็ควรเปดประชาพิจารณ ดังนั้นประธานจึงขอมติ
จากที่ประชุมนี้ แลวจะนําผลไปหารือกับทานอธิการในโอกาสตอไป
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและขอความรวมมื อ สมาชิ ก สภาคณาจารยและขาราชการทุ ก ๆทาน
ไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมภายในหนวยงานที่สมาชิกสังกัดหรือใกลเคียงในศูนยการศึกษา
เดียวกัน ดังนี้ คุณโยธิน หนูแดงและคุณทนงค โพธิ เปนผูรับผิดชอบแจกที่ กอง สํานัก สถาบัน คณะครุศาสตร
และคณะสื่ อ สารมวลชน ผศ.พี ร ญา เชตุ พ งษ และผศ.วาที่ ร.ต.สมนึ ก แกววิ ไ ล เปนผู รั บ ผิ ด ชอบคณะ

หนาที่ ๕

บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย รับผิดชอบคณะศิลปศาสตร ผศ.สุธี จันทราภาขจี และอาจารย
กฤตยา ชูเสง รับผิดชอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะคหกรรมศาสตร อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผศ.ศุภวุฒิ ,ผศ.สมเกียรติ,อาจารยรัชาดาศักดิ์,อาจารยนพกฤศณ
รับผิดชอบคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีชวงเวลาระหวางวันที่ ๑๙ –๒๓
มกราคม ๒๕๕๘ และนําไปวิเคราะหสรุปผลใหแลวเสร็จในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ และจะไดทําหนังสือ
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นถึงทานอธิการบดีในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
วาระที่ ๓.๓ ผศ.สุธี จันทราภาขจี ไดนําเสนอวาเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมตรงตามกรอบ
อัตราเงินเดือนที่กําหนด (เอกสารไดแจกแลวเมื่อการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗) โดยที่รัฐบาลได
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุเขาทํางานจะไดรับเงินเดือน ๑.๕ เทาแตความเปนจริงมหาวิทยาลัยจาย
เงินเดือนเริ่มแรกเพียง ๑.๒ เทา ดังนั้นจึงมีเรื่องรองเรียนผานสภาคณาจารยและขาราชการ ควรทําหนังสือถึง
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบโดยประธานจะไดทําบันทึกถึงอธิการบดีพรอมมีเอกสารแนบ

วาระที่ ๓.๔ ประธานรายงาน ความกาวหนาของการจัดทําเว็บเพจของสภาคณาจารยและขาราชการ
โดยมอบให นายโยธิน หนูแดงผูประสานงานกับเจาหนาที่ สํานักวิทยบริการฯ โดยมีรายละเอียดในหนาเว็บเพจ
ในหัวขอตางๆ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสภาคณาจารยและขาราชการ การจัดทําทําเนียบและประวัติประธาน
และสมาชิ ก ผั ง โครงสรางการทํ า งาน วาระการประชุ ม รายงานการประชุ ม ผลงานสภาคณาจารย โดย
ผศ.สมเกียรติ ทองแกว เสนอใหขอขอมูลจาก ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ และอาจารยรัชดาศักดิ์ เสนอใหเพิ่ม
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งคุณโยธิน หนูแดง แจงวามีขอมูลเดิมอยู ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอใหมีจดหมายขาวและ
ควรมีการปรับเปลี่ยนขอมูล (update) ใหทันสมัย สวนเรื่องการรองเรียน ผศ.สุธีเสนอใหเขียนวา“ขอมูลจะไมถูก
เปดเผย” ผศ.สมเกียรติ กลาวเสริมวาเรื่องนี้ขอใหทุกคนเห็นเปนสวนสําคัญ และผศ.นพมณี ขอใหปรับขนาด
ตัวอักษรและปรับโทนสี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอวาการเดินทางของอาจารยผูสอนที่ตองไปสอนตางศูนยนอก
พื้นที่ที่ตนเองสังกัดมีความไมสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรมีการบริการรถยนตเพื่อรับ-สง
เพื่อใหอาจารยไดมีความสะดวก ทําใหทุมเทการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่
หนาที่ ๖
ผศ.สุธีเสนอแนะใหจัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหทาง
กรรมการสวัสดิการเสนอมหาวิทยาลัย ควรมีชวงเวลาในการเดินทาง เชนเวลากอนคาบเรียนชวงเชาและชวงบาย
มติที่ประชุ ม รับ ทราบและใหประธานสภาคณาจารยจั ดทํา หนั งสื อ อธิบ ายเหตุผ ลความจํา เปนถึ ง
คณะกรรมการสวัสดิการและมหาวิทยาลัย และมอบนายโยธิน ในฐานะกรรมการสวัสดิการไปหารือในกรรมการ
สวัสดิการ ของ มทร.พระนคร

วาระที่ ๔.๒ การแตงตั้งอนุกรรมการฝายตางๆเพื่อใหสอดคลองรับการทํางานของมหาวิทยาลัย โดยผศ.
สุธี จันทราภาขจี เสนอวาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเพื่อใหสอดรับกับการทํางานตางๆได
อยางถูกตอง
มติที่ประชุม รับทราบและแตงตั้งอนุคณะกรรมการฝายตางๆ ประจําสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน ๔ ฝาย ดังตอไปนี้
วาระที่ ๔.๓ การติดตามปญหาของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
ของ อาจารย ชูวิทย สินธุไพฑูรย ชึ่ง ไดเกษียณไปปกวาแลว ประธาน แจงวา มหาวิทยาลัยไดมีมติแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิจัยของอาจารยชูวิทย แลวชึ่งเดิมคณะกรรมการประเมินไมผาน ปจจุบันได
แตงตั้งชุดใหมแลว แตผลการประเมินยังไมไดรับผลตอบรับกลับ ผศ.สุธี ไดเสนอแนะวา ขณะนี้เวลาลวงเลยมาก
แลวเรื่องถูกตัดสินไปแลว ดังนั้น สภาคณาจารยสามารถทําไดเพียงขอคําปรึกษา กองบริหารงานบุคคล วาผลการ
ดําเนินงานเปนอยางไร
มติที่ประชุม มอบประธานสภาและประธานอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิ์ฯเจรจากับกองบริหารงานบุคคล
วาระที่ ๔.๔ การติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาในการประเมินผลการปฎิบัติงานที่ไมเปนธรรมของ
ผ.ศ. พีรญา เชตุพงษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี นําเสนอวา ผศ.พีรญา ยังไมไดรับคําตอบจากมหาวิทยาลัย ผศ.สุธีเสนอให
ทําหนังสือสอบถามเนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีมติไปแลว ที่ประชุมขอมติจากสมาชิกสภาวาควรดําเนินการเจรจา
กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของหรือทําหนังสือทวงถาม โดยสมาชิกลงคะแนนเสียงจํานวน ๘ ตอ ๔
เสียงใหมีการเจรจากับอธิการบดี โดยทาง ผศ. พีรญา งดออกเสียง
มติที่ประชุม รับทราบและมอบใหประธานสภาคณาจารย ผศ. สุธี จันทราภาขจี อาจารยสัมภาษณ
สุวรรณคีรีและ ผศ. พีรญา เชตุพงษ เขาพบอธิการบดี
วาระที่ ๔.๕ การพิ จ ารณาการจั ด ทํ า สติ ก เกอรติ ด รถยนตกลางของบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครการใหเปนรูปแบบเดียวกันใหสามารถเขาไปจอดรถยนตไดทุกศูนยพื้นที่การศึกษา
โดย อาจารย สัมภาษณ สุวรรณคีรี นําเสนอวาการเขาจอดรถยนตไดในคณะตางๆ ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร
หนาที่ ๗
เรื่องนี้ไดมีการพิจารณาผานสภาคณาจารยและขาราชการไปแลวแตยังไมมีความคืบหนา
มติที่ประชุม มอบประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําบันทึกหมายเลขทวงถามการทําสติกเกอร
วาระที่ ๔.๖ การที่มหาวิทยาลัยเก็บคาธรรมเนียมในการเทียบโอนหนวยกิตละ ๑๐๐ บาท
อาจารย สัมภาษณ สุวรรณคีรี นําเสนอวานักศึกษาระดับ ปวส. ที่มาเรียนตอในหลักสูตรเทียบโอนตอง
เสียคาใชจายในการเทียบโอนหนวยกิตละ ๑๐๐ บาท ซึ่งเปนคาธรรมเนียมในปริมาณที่มากเกินไป

อนึ่ง อาจารยนพกฤศณ ดํานอย ไดกลาวเสริมเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๕๘ วานักศึกษามีปญหาลงทะเบียนไมไดเพราะตารางเรียนซอนกัน แนะนําวาไมควรนําตารางเรียนไปผูกพัน
กั บ การลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษา ควรใหนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นตามกระเชาไดเลยเพราะเมื่ อ ใดที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนแตตารางเรียนมีความผิดพลาดเชน มีรายวิชาที่ซ้ําซอนจะทําใหนักศึกษาลงทะเบียนไมไดและ
จะตองเสียคาลงทะเบียนชา เปนการไมยุติธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ โดยประธานสภาคณาจารยฯ รับเรื่องไปหารือทาง สสท. ในฐานะกรรมการ
สภาวิชาการอีกตําแหนงหนึ่ง และจะนําผลมาแจงในที่ประชุมตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๕.๑ อาจารยนพกฤศณ ดํ า นอย ขอหารื อ เรื่ อ งการที่ นั ก ศึ ก ษาตองเสี ย คาใชจายในการ
ลงทะเบียนลาชาในกรณีที่ไมไดเปนความผิดที่เกิดจากตัวของนักศึกษา
วาระที่ ๕.๒ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่อง ขอบังคับเรื่อง ชมรมกีฬาบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยใหนํามาเสนอในการประชุมคราวหนา
ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น
ประธานการประชุมนัดหมายประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งตอไป
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวมวง ๑
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย)
เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูบันทึก /ผูตรวจรายงานการประชุม

