
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดท่ี ๓ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 

 
ผูมาประชุม 
  ๑. ผศ.ศุภวุฒิ                เนตรโพธิ์แกว  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๒. ผศ.สุธี              จันทราภาขจี  รองประธานคนท่ี ๑ 
๓. ผศ.สมเกียรติ    ทองแกว    รองประธานคนท่ี ๒ 
๔. ผศ.วาท่ี ร.ต.สมนึก    แกววิไล   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ๔. อาจารยนพกฤศน     ดํานอย    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๕. อาจารยรัชดาศักด์ิ     สุเพ็งคํา    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๖. นายโยธิน      หนูแดง    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๗. อาจารยสัมภาษณ     สุวรรณคีรี    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๘. นายสุนทร        เหรียญจื้อ    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๙. นายทนงค     โพธิ    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๐.ผศ.พีรญา                เชตุพงษ           กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
                                                 เหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๑๑. ผศ.ดร.นพมณี      ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
                                                                   เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๒.อาจารยกฤตพร   ชูเสง                      กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
    ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและ    
    ขาราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น. 
    
  เปดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

     วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจงท่ีประชุมทราบเรื่องประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังอธิการบดี
มหาวิ ทย าลั ย เทค โน โ ลยี ร าชมงคลพระนคร โดย มีพระบรมราช โองการ โปรด เกลา  ฯ  แต ง ต้ั ง                    
นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท ใหดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้ังแตวันท่ี 
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
           มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  วาระท่ี ๑.๒ การประกาศสรรหา คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน ท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนง 
จํานวน ๕ คณะ ๒ สํานัก และ ๑ สถาบัน 
 

        มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

หนาท่ี ๑ 



 

 

             วาระท่ี ๑.๓  ผลของการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแก นายมนตรี 
รัตนวิจิตร ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงตอไปอีก ๑ วาระ 
   

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 

             วาระท่ี ๑.๔  การจัดกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือนํารายได
ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตยท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้ังแตเวลา ๗.๐๐ น. ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ศูนยเทเวศร) โดยมีการจําหนายบัตร
ราคา ๑๐๐ บาท (งานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดรับแจงใหสนับสนุนจํานวน ๒๐ ใบ)    
  

       มติท่ีประชุม   รับทราบและมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและเลขานุการสภาคณาจารยเปน
ตัวแทนเขารวมงาน 

             วาระท่ี ๑.๕  ประธานรายงานผลการเขารวมประชุม ท่ีประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย สมัยสามัญครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ (ปอมท.) ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗  เรื่องผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดใหม มีผูดํารงตําแหนงดังนี้ 
             ศาสตราจารยอดิศักด์ิ พงษพูลผลศักด์ิ        ประธาน ปอมท.  และ 
                                                                   ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
             ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ศริดารา   รองประธาน ปอมท.คนท่ี ๑  และ 
                   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
            ผูชวยศาสตราจารยมนตรี เข็มราช             รองประธาน ปอมท.คนท่ี ๒  และ 
                                                                   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   
            ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนอม ทาทอง         เลขาธิการ ปอมท.  และ 
                                                                    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

    มหาวิทยาลัยนครพนม 
     มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๑.๖   ประธานไดรายงานผลการเขารวมประชุม ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง (ปคมทร.) วันท่ี ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗              
ณ  โรงแรมเอเซีย แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพฯ (การยกรางแกไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ......)หากตองการรับทราบเพ่ิมเติมกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทุกทานก็สามารถพิจารณาไดตอไป 
 

           มติท่ีประชุม รับทราบ 
        

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

หนาท่ี ๒ 



 

 

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

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

     วาระท่ี ๑.๘  ประธานแจงใหทราบถึง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน ๑๔ ราย ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี        
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 

        รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗     
วันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
       ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดใหมีการพิจารณารายงานการประชุมสภา
คณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือใหมีการรับรองโดย
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวใหมีการปรับแกไขในสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

   หนาท่ี ๑   
       ผูมาประชุม แกไขคําผิด อาจารยนพกฤศน  ดํานอย แกไขเปน อาจารยนพกฤศณ 
 ดํานอย 
 

   หนาท่ี ๒ 
                บรรทัดท่ี ๑๒ แกไขคําผิด การประชุ แกไขเปน การประชุม   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗       
วันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

               วาระท่ี ๓.๑ การรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แตงต้ังประธาน
และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหม ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

                     ๑. ผศ. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว        ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
            ๒. ผศ.สุธ ี  จันทราภาขจ ี   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๑ 
  ๓. ผศ.สมเกียรติ   ทองแกว   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คนท่ี ๒ 
  ๔. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๕. อาจารยกฤตพร  ชูเสง             กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยฯ  
  ๖. ผศ.พีรญา   เชตุพงษ   กรรมการและเหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ 
         
     มติท่ีประชุม   รับทราบ 

หนาท่ี ๓ 



 

 

             วาระท่ี ๓.๒  ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอเรื่อง การทําประชาพิจารณเก่ียวกับการเงินรอยละ ๐.๑ ของ
วงเงินงบประมาณแผนดินหมวดของเงินเดือน/คาตอบแทน ท่ีไดรับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล)    
ซ่ึงเปนวงเงินงบประมาณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดและท่ีมาชวย
ราชการท่ีครองอยู ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พศ. ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ผศ.สุธี จันทราภาขจี กลาววา เรื่องนี้ไดหารือกันมาต้ังแตการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๙/ ๒๕๕๗ 
ประธานชี้แจงวาเนื่องจากมีการเปลี่ยนประธานสภาคณาจารยและขาราชการจึงไดชะลอเรื่องไว อยางไรก็ตาม
คณะทํางานไดปรึกษาและดําเนินการออกแบบแบบสอบถามไวต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนท่ีเรียบรอยแลว การท่ี 
มหาวิทยาลัยกันเงินไวซ่ึงเปนเงินของทุกคนนั้นเปนสิ่งท่ีไมชอบธรรม  ทุกคนตองการทํางานใหกับมหาวิทยาลัยแต
บางคนไมไดรับมอบหมายงานท่ีเทาเทียมกัน ผศ.สุธี กลาววาการสื่อสารดวยวาจาเทานั้นอาจถูกกลาวหาไดวาเปน
ความคิดในวงจํากัดเพียงกรรมการสภาคณาจารยเพียงเทานั้นดวยเหตุดังกลาวควรมีการจัดทําประชาพิจารณ 
การท่ีสภาคณาจารยมีดําริจัดทําพรอมท้ังมีเอกสารหลักฐานชัดเจนจะทําใหเห็นไดวาเปนการกระทําเพ่ือสวนรวม
อยางแทจริง ดังนั้นจึงเรียนปรึกษาสมาชิกวามีผูเห็นชอบดวยหรือไม ประธานแจงใหทราบวา มทร.ศรีวิชัย ไดสง
เรื่องถึงศาลปกครองและศาลไดมีคําสั่งใหทุเลาการกันวงเงินไวกอน และหามนําวงเงินท่ีกันไปใชจนกวาศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอ่ืน 

   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาวอีกวา สําหรับเรื่องการกันวงเงินนี้ มทร.อีสานไมมีการกัน
วงเงิน อยางไรก็ตามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท) ทานเปน
ผูรับฟงความคิดเห็นจากสภาคณาจารยและทานมีแนวคิดท่ีจะจัดทําใหมีการพูดคุยกันในระหวางสภาท้ัง ๓ ไดแก             
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ ของมหาวิทยาลัย และจะมีการจัดโครงการสัมมนา
ทบทวนบทบาทของท้ัง ๓ สภาในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ในตางจังหวัด  

      ผศ.สุธี จันทราภาขจี ขอให ผศ.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย นําเสนอแบบสอบถามฉบับรางโดย อาจารย
รัชดาศักด์ิ สุเพ็งคําเสนอใหเพ่ิมคําวา “๐.๑๐”ซ่ึงสอดคลองกับสมาชิกหลายทานท่ีไดอภิปราย และสรุปวาให
เพ่ิมเติมขอความท่ีอธิบายความหมายของวงเงิน ไดแก “วงเงินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อน
เงินเดือน/คาตอบแทนแตละรอบการประเมินของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” ผศ.สุธีแสดงความ
คิดเห็นวา การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นนี้ลาชามา ๑-๒ เดือนแลว ดังนั้นจึงควรเรงดําเนินการตอไป 
ประธานในท่ีประชุมแจงวา ตามระเบียบวิธีของศาลปกครองจะตองดําเนินการภายหลังประกาศภายในเวลา     
๑ เดือน ดังนั้นเม่ือผลการสํารวจตอบวาประชาคมไมเห็นดวยก็ควรเปดประชาพิจารณ ดังนั้นประธานจึงขอมติ
จากท่ีประชุมนี้ แลวจะนําผลไปหารือกับทานอธิการในโอกาสตอไป 

             มติ ท่ีประชุม รับทราบและขอความรวมมือสมาชิกสภาคณาจารยและขาราชการทุกๆทาน             
ไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมภายในหนวยงานท่ีสมาชิกสังกัดหรือใกลเคียงในศูนยการศึกษา
เดียวกัน ดังนี้ คุณโยธิน หนูแดงและคุณทนงค โพธิ เปนผูรับผิดชอบแจกท่ี กอง สํานัก สถาบัน คณะครุศาสตร 
และคณะสื่อสารมวลชน  ผศ.พีรญา เชตุพงษ และผศ.วาท่ี ร.ต.สมนึก แกววิไล เปนผูรับผิดชอบคณะ

หนาท่ี ๔ 



 

 

บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย รับผิดชอบคณะศิลปศาสตร  ผศ.สุธี จันทราภาขจี และอาจารย 
กฤตยา ชูเสง รับผิดชอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะคหกรรมศาสตร อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผศ.ศุภวุฒิ ,ผศ.สมเกียรติ,อาจารยรัชาดาศักด์ิ,อาจารยนพกฤศณ 
รับผิดชอบคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีชวงเวลาระหวางวันท่ี ๑๙ –๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๘ และนําไปวิเคราะหสรุปผลใหแลวเสร็จในวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  และจะไดทําหนังสือ
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นถึงทานอธิการบดีในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

      วาระท่ี ๓.๓  ผศ.สุธี จันทราภาขจี ไดนําเสนอวาเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมตรงตามกรอบ 
อัตราเงินเดือนท่ีกําหนด  (เอกสารไดแจกแลวเม่ือการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗) โดยท่ีรัฐบาลได   
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุเขาทํางานจะไดรับเงินเดือน ๑.๕ เทาแตความเปนจริงมหาวิทยาลัยจาย 
เงินเดือนเริ่มแรกเพียง ๑.๒ เทา ดังนั้นจึงมีเรื่องรองเรียนผานสภาคณาจารยและขาราชการ ควรทําหนังสือถึง  
มหาวิทยาลัย 
 

          มติท่ีประชุม   รับทราบโดยประธานจะไดทําบันทึกถึงอธิการบดีพรอมมีเอกสารแนบ 
 

          วาระท่ี ๓.๔  ประธานรายงาน ความกาวหนาของการจัดทําเว็บเพจของสภาคณาจารยและขาราชการ
โดยมอบให นายโยธิน หนูแดงผูประสานงานกับเจาหนาท่ี สํานักวิทยบริการฯ โดยมีรายละเอียดในหนาเว็บเพจ
ในหัวขอตางๆ ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับสภาคณาจารยและขาราชการ การจัดทําทําเนียบและประวัติประธาน
และสมาชิก ผังโครงสรางการทํางาน วาระการประชุม รายงานการประชุมผลงานสภาคณาจารย โดย           
ผศ.สมเกียรติ ทองแกว เสนอใหขอขอมูลจาก ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ และอาจารยรัชดาศักด์ิ เสนอใหเพ่ิม
หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงคุณโยธิน หนูแดง แจงวามีขอมูลเดิมอยู ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอใหมีจดหมายขาวและ
ควรมีการปรับเปลี่ยนขอมูล  (update) ใหทันสมัย สวนเรื่องการรองเรียน ผศ.สุธีเสนอใหเขียนวา“ขอมูลจะไมถูก
เปดเผย” ผศ.สมเกียรติ กลาวเสริมวาเรื่องนี้ขอใหทุกคนเห็นเปนสวนสําคัญ และผศ.นพมณี ขอใหปรับขนาด
ตัวอักษรและปรับโทนสี 

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
          วาระท่ี ๔.๑  ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอวาการเดินทางของอาจารยผูสอนท่ีตองไปสอนตางศูนยนอก
พ้ืนท่ีท่ีตนเองสังกัดมีความไมสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรมีการบริการรถยนตเพ่ือรับ-สง 
เพ่ือใหอาจารยไดมีความสะดวก ทําใหทุมเทการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี  

          ผศ.สุธีเสนอแนะใหจัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหทาง
กรรมการสวัสดิการเสนอมหาวิทยาลัย ควรมีชวงเวลาในการเดินทาง เชนเวลากอนคาบเรียนชวงเชาและชวงบาย 

           มติท่ีประชุม  รับทราบและใหประธานสภาคณาจารยจัดทําหนังสือ อธิบายเหตุผลความจําเปนถึง
คณะกรรมการสวัสดิการและมหาวิทยาลัย และมอบนายโยธิน ในฐานะกรรมการสวัสดิการไปหารือในกรรมการ
สวัสดิการ ของ มทร.พระนคร 

หนาท่ี ๕ 

หนาท่ี ๖ 



 

 

          วาระท่ี ๔.๒ การแตงต้ังอนุกรรมการฝายตางๆเพ่ือใหสอดคลองรับการทํางานของมหาวิทยาลัย โดยผศ.
สุธี จันทราภาขจี เสนอวาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเพ่ือใหสอดรับกับการทํางานตางๆได
อยางถูกตอง 

มติท่ีประชุม รับทราบและแตงต้ังอนุคณะกรรมการฝายตางๆ ประจําสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน ๔ ฝาย ดังตอไปนี้ 

          วาระท่ี ๔.๓ การติดตามปญหาของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
ของ อาจารย ชูวิทย สินธุไพฑูรย ชึ่ง ไดเกษียณไปปกวาแลว ประธาน แจงวา มหาวิทยาลัยไดมีมติแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานวิจัยของอาจารยชูวิทย แลวชึ่งเดิมคณะกรรมการประเมินไมผาน ปจจุบันได
แตงต้ังชุดใหมแลว แตผลการประเมินยังไมไดรับผลตอบรับกลับ ผศ.สุธี ไดเสนอแนะวา ขณะนี้เวลาลวงเลยมาก
แลวเรื่องถูกตัดสินไปแลว ดังนั้น สภาคณาจารยสามารถทําไดเพียงขอคําปรึกษา กองบริหารงานบุคคล วาผลการ
ดําเนินงานเปนอยางไร 

         มติท่ีประชุม มอบประธานสภาและประธานอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิ์ฯเจรจากับกองบริหารงานบุคคล 

        วาระท่ี ๔.๔  การติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาในการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ีไมเปนธรรมของ
ผ.ศ. พีรญา เชตุพงษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 

        อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี นําเสนอวา ผศ.พีรญา ยังไมไดรับคําตอบจากมหาวิทยาลัย ผศ.สุธีเสนอให
ทําหนังสือสอบถามเนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีมติไปแลว ท่ีประชุมขอมติจากสมาชิกสภาวาควรดําเนินการเจรจา
กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของหรือทําหนังสือทวงถาม โดยสมาชิกลงคะแนนเสียงจํานวน ๘ ตอ ๔ 
เสียงใหมีการเจรจากับอธิการบดี โดยทาง ผศ. พีรญา งดออกเสียง 

          มติท่ีประชุม รับทราบและมอบใหประธานสภาคณาจารย ผศ. สุธี จันทราภาขจี อาจารยสัมภาษณ 

สุวรรณคีรีและ ผศ. พีรญา เชตุพงษ เขาพบอธิการบดี 

        วาระท่ี ๔.๕  การพิจารณาการจัดทําสติกเกอรติดรถยนตกลางของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครการใหเปนรูปแบบเดียวกันใหสามารถเขาไปจอดรถยนตไดทุกศูนยพ้ืนท่ีการศึกษา                  

โดย อาจารย สัมภาษณ สุวรรณคีรี นําเสนอวาการเขาจอดรถยนตไดในคณะตางๆ ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 

เรื่องนี้ไดมีการพิจารณาผานสภาคณาจารยและขาราชการไปแลวแตยังไมมีความคืบหนา 

          มติท่ีประชุม  มอบประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําบันทึกหมายเลขทวงถามการทําสติกเกอร 

       วาระท่ี ๔.๖  การท่ีมหาวิทยาลัยเก็บคาธรรมเนียมในการเทียบโอนหนวยกิตละ ๑๐๐ บาท 

           อาจารย สัมภาษณ สุวรรณคีรี นําเสนอวานักศึกษาระดับ ปวส. ท่ีมาเรียนตอในหลักสูตรเทียบโอนตอง
เสียคาใชจายในการเทียบโอนหนวยกิตละ ๑๐๐ บาท ซ่ึงเปนคาธรรมเนียมในปริมาณท่ีมากเกินไป   

หนาท่ี ๗ 



 

 

           อนึ่ง อาจารยนพกฤศณ ดํานอย ไดกลาวเสริมเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๕๘ วานักศึกษามีปญหาลงทะเบียนไมไดเพราะตารางเรียนซอนกัน  แนะนําวาไมควรนําตารางเรียนไปผูกพัน
กับการลงทะเบียนของนักศึกษา ควรใหนักศึกษาลงทะเบียนตามกระเชาไดเลยเพราะเม่ือใดท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแตตารางเรียนมีความผิดพลาดเชน มีรายวิชาท่ีซํ้าซอนจะทําใหนักศึกษาลงทะเบียนไมไดและ
จะตองเสียคาลงทะเบียนชา เปนการไมยุติธรรม  

            มติท่ีประชุม   รับทราบ  โดยประธานสภาคณาจารยฯ รับเรื่องไปหารือทาง สสท. ในฐานะกรรมการ
สภาวิชาการอีกตําแหนงหนึ่ง และจะนําผลมาแจงในท่ีประชุมตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

           วาระท่ี ๕.๑  อาจารยนพกฤศณ ดํานอย ขอหารือเรื่องการท่ีนักศึกษาตองเสียคาใชจายในการ
ลงทะเบียนลาชาในกรณีท่ีไมไดเปนความผิดท่ีเกิดจากตัวของนักศึกษา 
 

          วาระท่ี ๕.๒  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบเรื่อง ขอบังคับเรื่อง ชมรมกีฬาบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยใหนํามาเสนอในการประชุมคราวหนา 
 

 ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น 
 

  ประธานการประชุมนัดหมายประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งตอไป       
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวมวง ๑    
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 
 

 
 
 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย) 
       เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
          ผูบันทึก /ผูตรวจรายงานการประชุม 


