
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดท่ี ๓ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 

 
ผูมาประชุม จํานวน ๑๔ ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด ๑๕ ทาน มีดังนี้ 
  ๑. ผศ.ศุภวุฒิ                เนตรโพธิ์แกว  ประธานสภาคณาจารย 

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

  ๕. อาจารยนพกฤศณ     ดํานอย    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๖. อาจารยรัชดาศักด์ิ     สุเพ็งคํา    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๗. นายโยธิน      หนูแดง    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๘. อาจารยสัมภาษณ     สุวรรณคีรี    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ๙. นายสุนทร        เหรียญจื้อ    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๐. นายทนงค     โพธิ    กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
          ๑๑. ผศ.บุญธรรม              พรเจริญ                  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๒. ผศ.มนัส   บุญเทียรทอง  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๓. ผศ.ดร.นพมณี     ฤทธิกุลสิทธิชัย      กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
                                                                   เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๔.อาจารยกฤตพร   ชูเสง                      กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
    ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและ    
                                                                                     ขาราชการ 
ผูไมมาประชุม จํานวน ๑ ทาน ดังนี้ 
                   ๑. ผศ. อํานาจ เอ่ียมสําอางค  ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐น. 
    

  เปดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจงท่ีประชุมทราบเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) ซ่ึงมีการเลือกต้ังไปแลวในวันท่ี           
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏรายชื่อผูไดรับการเลือกต้ังเปนไปตามลําดับหมายเลขผูสมัครดังนี้ 

ผูสมัครหมายเลข ๒ ผูชวยศาสตราจารยบุญธรรม พรเจริญ  อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ  
ผูสมัครหมายเลข ๓ ผูชวยศาสตราจารยมนัส บุญเทียรทอง  อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  
ผูสมัครหมายเลข ๔ ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ เอ่ียมสําอางค อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร  

    ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว  กลาวตอนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาอาจารยผูไดรับการเลือกต้ัง
และไดขอใหสมาชิกใหมท่ีไดเขารวมการประชุมในวันนี้ และกลาวแสดงความรูสึกโดย ผศ.บุญธรรม กลาววา      
มีความยินดีเปนอยางมาก ท่ีไดรวมงานกับสภาคณาจารย มทร.พระนคร และ ผศ.มนัส กลาวถึงการเขามารวม

หนาท่ี 1 
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งานกับสภาคณาจารยฯ แหงนี้ เพราะมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการมาทําหนาท่ีเปนปากเสียงใหกับเพ่ือนอาจารย
และขาราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

อนึ่ง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ผศ.อํานาจ เอ่ียมสําอางค กรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ทานใหมอีกหนึ่งทาน ติดราชการท่ี จ.เพชรบุรี จึงขอลาไมเขารวมประชุมในวันนี้  
           มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  วาระท่ี ๑.๒ รับทราบการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ของท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคําสั่งท่ี ทปสท. ท่ี ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดย       
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการบริหารลําดับท่ี ๑๗ ซ่ึงมีการคัดเลือกกรรมการบริหาร
จากประธานสภาคณาจารยและขาราชการกลุม มทร.เพียง ๔ แหงเทานั้น ไดแก มทร.ธัญบุรี,มทร.พระนคร,    
มทร.กรุงเทพ,มทร.ตะวันออก โดยมีหนาท่ีดังนี้ 
 ๑. เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและแผนการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
 ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลากรในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค 
และภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ๓. ศึกษาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเขาสูประชาคมอาซียน 
 ๔. แตงต้ังอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือศึกษาหรือพิจารณาและเสนอความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ตามบทบาท อํานาจและหนาท่ี 
 ๕. กําหนดแนวปฏิบัติอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการทําหนาท่ี รวมท้ังการบริหาร การเงิน การจัดหารายไดและ
การทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
 

        มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี 
๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดใหมีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารยและ
ขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือใหมีการรับรองโดยท่ีประชุมได
พิจารณาแลวใหมีการรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘      
วันพุธท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

               วาระท่ี ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๘  
                เนื่องจาก ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย มีความจําเปนบางประการในเรื่องขอมูล จึงขอเลื่อนการ 
รายงานผลไปเปนการประชุมครั้งตอไป 
  

       มติท่ีประชุม      รับทราบ 
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             วาระท่ี ๓.๒  การทําประชาพิจารณเก่ียวกับการเงินรอยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมานแผนดิน  
หมวดของเงินเดือน/คาตอบแทน ท่ีไดรับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล) ซ่ึงเปนวงเงินงบประมาณ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และท่ีมาชวยราชการท่ีครองอยู     
ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ประธานสภากลาววาตามท่ีอธิการบดีไดเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารยและกองบริหารงานบุคคลเขา
พบและหารือเรื่องแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาคมท่ีมีตอการกันเงิน ๐.๑๐ โดยขอพิจารณา
แบบสอบถามและนัดหมายจะสงกลับคืนในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เม่ือถึงกําหนด ทางสภาคณาจารยก็มิไดรับ
คําตอบแมวาประธานสภาอาจารยจะทวงถามไปยังกองบริหารงานบุคคลถึง ๒ ครั้ง ดังนั้นเม่ือถึงกําหนดเวลาสภา
คณาจารยจึงดําเนินการแจกแบบสอบถาม ไปยังอาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยตามคณะ และสํานักงานตางๆ  
บัดนี้ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเปนท่ีเรียบรอยแลวชึ่งผลการตอบคําถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาไมเห็น
ดวยกับการท่ีมหาวิทยาลัยกันวงเงินไวรอยละ ๐.๑๐ จึงขอหารือในท่ีประชุมวาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติอยางไร และ ใครเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการครั้งนี้  นอกจากนี้ประธานหารือในท่ีประชุมอีกวา สภา
อาจารยมทร.พระนคร จะมีวิธีการหรือมีทางออกอยางไรกับเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ประธานไดสอบถามไปยัง ผูชวย
ศาสตราจารย สันติพงษ ต้ังธรรมกุล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได
ความวาทางสภาคณาจารยฯ มทร.ศรีวิชัย มีการฟองรองศาลปกครองใหทุเลาคําสั่งประกาศการกันวงเงินรอยละ 
๐.๑๐ ไวกอนและ มทร.ศรีวิชัย ก็ไดยกเลิกประกาศการกันวงเงินในรอบการประเมินท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๗–
มีนาคม ๒๕๕๘) แตไดใหนําเงินท่ีเหลือจากการจัดสรรไปแลวคืนสวนกลางเพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหผูท่ีมาชวย
ราชการสวนกลาง ซ่ึงวิธีนี้จะเปนวิธีท่ีมีความยุติธรรมเพราะเปนการใชวงเงินสวนท่ีเหลือ 

ประธานขอหารือในท่ีประชุมโดยขอมอบหมายให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารยและขาราชการ พรอมท้ังคณะอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและขาราชการและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการวิเคราะหและสรุปขอมูล โดยมีอาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรีเปน
ประธานคณะอนุกรรมการท้ังสองคณะทํางาน และมี ผศ.ดร. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย เปนเลขานุการอนุกรรมการ 

ผศ.ดร.นพมณี เสนอใหวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคารอยละ เพ่ือศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม  

อนึ่ง ผศ.สุธี จันทราภาขจี ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวาถาผลการวิเคราะหขอมูลตอบวาเห็นดวยกับ
การกันวงเงินรอยละ ๐.๑๐ ผลท่ีออกมาก็จะสอดคลองกับประกาศแตในกรณีท่ีผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความ
คิดเห็นสวนใหญไมเห็นดวยกับการกันวงเงินนี้  จะทําอยางไร ซ่ึงเรื่องนี้ผานมาถึง ๔ เดือนแลวโดยทาง
มหาวิทยาลัยประวิงเวลาไว ทางสภาควรดําเนินการประการใดเพ่ือใหเปนเรื่องเรงดวน 

ประธานแจงวา เม่ือผลการศึกษาปรากฏออกมาเปนเชนไร ขอใหเปนไปตามมติท่ีประชุมวาจะดําเนินการ
อยางใด 
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ผศ.บุญธรรม อภิปรายแสดงความคิดเห็นวา มีความรูสึกไมสบายใจเม่ือไดฟงเรื่องการกันวงเงินรอยละ 
๐.๑๐ นี้ เนื่องจากรัฐบาลใหวงเงินมา ๐.๑๐ ตอรอบการประเมิน ๖ เดือน เม่ือทางมหาวิทยาลัยหักวงเงินไวทุก
รอบการประเมิน จึงเปนเงินรอยละ ๐.๒๐ ตอป ดังนั้นจึงทําใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับวงเงิน
รอยละ ๕.๘ เทานั้น ดังนั้นจึงขอเสนอใหสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห 

ประธานขอใหมีการวิเคราะหขอมูลทุกประเด็นรายละเอียดซ่ึง ผศ.ดร.นพมณี รับจะดําเนินการสรุปใหแต
อาจนําเสนอในสวนท่ีสําคัญๆเทานั้น 

ผศ.สุธี ไดสอบถามประธานวาสําหรับรอบการประเมินครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗–มีนาคม 
๒๕๕๘) จะดําเนินการอยางไร ซ่ึงประธานกลาววา ในฐานะประธานจะขอเขาพบอธิการมหาวิทยาลัยและขอให
คืนวงเงินท่ีจะดําเนินการในรอบนี้ ซ่ึงประธานคิดวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสามารถทําไดเพราะเปนผูออก
ประกาศเองก็สามารถยกเลิกประกาศไดโดยตนเอง ผศ.บุญธรรม ไดเสนอวา เรื่องของวงเงินท่ีไดหักไปในรอบการ
ประเ มิน ท่ีผานมาแลวนั้น ไมขอคืนแตขอรองวาในรอบการประเ มินตอไปอยาไดหักวงเ งิน อีกเลย            
นอกจากนี้ประธานแจงวาเม่ือไดรับผลการวิเคราะหแลวจะทําหนังสือเรียนใหอธิการทราบผลคําตอบเปน       
ลายลักษณอักษรดวย  

ผศ.สุธี ตองการใหกําหนดกรอบเวลาใหชัดเจน โดยท่ี ผศ.สมเกียรติ กลาววา การดําเนินการแกไขปญหา
ตองไมกระทบตอการประเมินในรอบตอไป (รอบการประเมินครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๗) และ ผศ.สุธีกลาวเสริมวาถาการ
แกไขปญหาไมทันในรอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ นี้ ก็ไมควรเกิดข้ึนอีกในรอบการประเมินครั้งตอไปท้ังนี้
เนื่องจากในชวงเวลานี้เปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลงานแลว ดังนั้น ผศ.สุธี ขอเสนอกรอบเวลา
ดังนี้ การวิเคราะหขอมูลใหเสร็จสิ้นในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ และใหสงผลการศึกษาใหสมาชิกพิจารณาใน
วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทําหนังสือถึงอธิการบดีในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

อยางไรก็ตาม ประธานเสนอวาเม่ือไดรับผลสรุปแลว ประธานตองการขอมติจากสมาชิก ดังนั้นจึงขอ
เรียนเชิญสมาชิกมาประชุมกันในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ผศ.สุธี เสนอใหยื่นหนังสือท่ีกําหนดกรอบเวลา
ใหชัดเจนวา ควรยกเลิกภายในกรอบเวลาของรอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ นี้ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม 
๒๕๕๘) สอดคลองกับความคิดเห็นของ อาจารยนพกฤศณ ท่ีเสนอวาไมควรใหมหาวิทยาลัยประวิงเวลาไปจนถึง
รอบหนา ซ่ึงการประเมินของรอบ ๒/๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘)นี้รัฐบาลขยายเวลาการประเมินไป
จนถึงเดือนมิถุนายนอยูแลวเพ่ือรองรับการปรับฐานเงินเดือนใหม ดังนั้นจึงควรขีดเสนใตเนนขอความวา        
“ไมควรหักวงเงินในรอบนี้อีกตอไป”และควรไดรับคําตอบกลับมาชวงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  

             มติท่ีประชุม  เห็นดวยและจะนําผลของการศึกษาเขาสูท่ีประชุมในคราวตอไป เพ่ือใหสมาชิกลงมติ 

    วาระท่ี ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินการเก่ียวกับมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในการเสนอให
มหาวิทยาลัยจัดรถรับ-สง บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีตองไปสอนและติดตอกับหนวยงานตางพ้ืนท่ีใน
ศูนยการศึกษาของ มทร. พระนคร  
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 จากการท่ี ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอในคราวประชุมสภาคณาจารย ฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วาการเดินทาง
ของอาจารยผูสอนท่ีตองไปสอนตางศูนยนอกพ้ืนท่ีท่ีตนเองสังกัดมีความไมสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการบริการรถยนตเพ่ือรับ-สง เพ่ือใหอาจารยไดมีความสะดวกสงผลใหทุมเทการเรียนการ
สอนไดอยางเต็มท่ี และผศ.สุธีเสนอแนะใหจัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย        

ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยไดจัดทําหนังสือท่ี ศธ. ๐๕๕๑.๓๑/๐๐๘๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครผานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนท่ีเรียบรอย โดยมหาวิทยาลัยมีความ
เห็นชอบ และในการประชุมครั้งนี้ไดมอบหมายให ผูอํานวยการกองกลาง ไดเขารวมประชุมในวาระนี้ เพ่ือหารือ
แนวทางปฏิบัติเนื่องจากตองการทราบขอมูลดานเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดรถไดตรงความตองการของผูใชงาน 

ผูอํานวยการกองกลาง ไดเสนอวากองกลางจะขอความรวมมือไปยังคณะตางๆ เพ่ือขอใหรถจากคณะ
ตางๆเขารวมโครงการคณะละ ๑ วัน แตเกรงเรื่องเวลาท้ังนี้ข้ึนอยูกับตารางสอนของผูใชรถในแตละภาค
การศึกษาท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ผศ.สุธี เห็นดวยกับแนวคิดท่ีผูอํานวยการกองกลางเสนอ และขอใหทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือใหสั่งการ
ไปยังคณะตางๆ 

 มติท่ีประชุม มีมติใหทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือใหสั่งการไปยังคณบดี รองคณบดีฝายบริหารและ
หัวหนางานยานพาหะนะ ตางๆ โดยใหรถของแตละคณะมาเขารวมใหบริการรับ-สง รวมกับรถของกองกลาง 

          วาระท่ี ๓.๔  การดําเนินการจัดทําเว็บไชดงานสภาอาจารยและขาราชการ 
  ประธานแจงวาการดําเนินการเก่ียวกับจัดทําเว็บไซต งานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลและไดดําเนินการใสขอมูลอันเปนประโยชนตางๆใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแลว 
หากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทานใดตองการติชมหรือเสนอแนะขอมูลเพ่ือปรับปรุงก็สามารถแจง
ฝายจัดทําไดตลอดเวลา  
 

     มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

          วาระท่ี ๔.๑  การขอใหมีการสงพวงหรีดเคารพศพ บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามสภาอาจารยและขาราชการ  

 อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ไดเสนอใหสภาคณาจารยและขาราชการจัดสงพวงหรีดเคารพศพ สําหรับ
บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามของสภา  

 คุณโยธิน เสนอความคิดเห็นวาการสงพวงหรีดมีคาใชจายสูง โดยท่ีสภาคณาจารยและขาราชการไมมี
งบประมาณในการดําเนินการ อีกประการหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการสวัสดิการอยูแลวซ่ึงคุณโยธินก็น
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เปนคณะกรรมการชุดนั้นดวย พบวามีงานศพหลายรายในแตละเดือน ผศ.บุญธรรมมีความคิดเห็นเชนเดียวกับ
คุณโยธินในเรื่องการใชงบท่ีสูงมาก ดังนั้น อาจารยกฤตพรจึงเสนอวาควรสงหรีดในกรณี บิดา-มารดา บุตร-ธิดา 
สามี-ภรรยา เฉพาะในสวนสมาชิกหรืออดีตสมาชิกสภาคณาจารยและขาราชการเทานั้น 

           มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมรับทราบและเห็นดวยกับการสงหรีดเคารพศพในกรณีสมาชิกและอดีตสมาชิก
ของ สภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเทานั้น  

          วาระท่ี ๔.๒ การจัดทําหนังสือรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ กฏหมายท่ีจําปนในการใหความ
เขาใจเก่ียวกับแนวทางท่ีถือปฏิบัติไดแก กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวนทานละ ๑ เลม 

 อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี เสนอวา กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ควรมีความรู ความ
เขาใจ กฏ ระเบียบ ประกาศและกฏหมายท่ีจําเปน ดังนั้นจึงควรจัดทําคูมือเพ่ืออํานวยความสะดวกแกสมาชิก
สภาคณาจารยและขาราชการ  

 ผศ.สุธี ใหความเห็นวา เรื่อง ขอบังคับ กฏระเบียบ และประกาศตางๆ เปนเรื่องของบุคคลท่ีควรพยายาม
ศึกษาดวยตนเอง จึงไมควรจัดทําเปนรวมเลมเพราะสภาไมมีงบประมาณประธานสภาฯเสนอวาจะไปขอจาก
หนวยงานท่ีรวบรวมไวตามจํานวนสมาชิกให 

 อาจารยรัชดาศักด์ิเสนอใหจัดทําขอมูลไวท่ี เว็บไซตของสภาและสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอ่ืนๆท่ีมี
ขอมูลเหลานี้ประธานแจงวาในเรื่องการใสขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยท่ีเปนประโยชน ทางฝาย
จัดทําเว็บไซตไดดําเนินการลงไวในเว็บไซตสภาคณาจารยและขาราชการ ไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          วาระท่ี ๔. ๓ ความคืบหนาเก่ียวกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมตรงตามกรอบอัตราเงินเดือน
ท่ีกําหนด โดย ผศ.สุธี จันทราภาขจี 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 

        วาระท่ี ๔.๔  ความคืบหนาเก่ียวกับพิจารณาการจัดทําสติกเกอรติดรถยนตกลางของบุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนรูปแบบเดียวกันใหสามารถเขาไปจอดรถยนตไดทุกศูนยพ้ืนท่ี
การศึกษา  

  อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ไดเสนอใหสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการรองขอให
มหาวิทยาลัยจัดทําสติกเกอรเพ่ือใหคณาจารยและพนักงานท่ีเดินทางไปติดตอราชการยังพ้ืนท่ีการศึกษา มีความ
สะดวกในการเขาพ้ืนท่ี 
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ผูอํานวยการกองกลางกลาววา คณะตางๆ มีสติกเกอรเปนของตนเองอยูแลว การจะเปลี่ยนแปลงอาจทํา
ใหเกิดความยุงยาก ประธานเสนอแนวคิดสองประการ  

๑. นํารูปแบบของสติกเกอรของคณะตางๆท่ีมีอยูแลว ทําหนังสือเวียนใหคณะอ่ืนๆทราบโดยท่ัวกัน 

๒. จัดทําสติกเกอรกลาง โดยเริ่มจากคณะท่ียังไมมีสติกเกอรเปนของตนเอง และใหกองกลางเปน
เจาภาพจัดดําเนินการ 

อาจารยรัขดาศักด์ิ เสนอใหจัดทําสติกเกอรข้ึนมาใหมหมดทุกคณะและขอใหคณาจารยและพนักงานแต
ละคนติดตอขอสติกเกอรดวยตนเอง 

ผศ.สุธี กลาววาเรื่องนี้เปนภาระหนักของผูอํานวยการกองกลางซ่ึงควรดําเนินการ ซ่ึงอาจทําไดโดยเสนอ
ถึงมหาวิทยาลัยใหรับทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและประธานจะทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยดวยเพ่ือขอสติกเกอรเพ่ือเขาพ้ืนท่ีได
สะดวกข้ึน 

        วาระท่ี ๔.๕   การรองขอความชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา (คาเลาเรียน) ในปท่ี ๔ ของการไปศึกษา 

ตอของ ดร.นนทณพร กิติศรีปญญา คณะศิลปศาสตร ท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

 อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ไดเชิญ ดร.นนทณพร กิติศรีปญญา ผูรองเรียนไดเขามาชี้แจงเรื่องราว   
รองทุกขในการประชุมดวย แตกอนการชี้แจงนําเสนอของ ดร.นนทณพร กิติศรีปญญา ผศ.สมเกียรติ และผศ.สุธี 
กรรมการสภาคณาจารยฯ ไดขอหารือในท่ีประชุมเก่ียวกับการสรุปประเด็นกอนท่ีจะรับฟงคําชี้แจงดังนี้ 

 ๑. ผูรองไดดําเนินการใดไปบางแลวเก่ียวกับเรื่องนี้  

 ๒. มหาวิทยาลัยใหคําตอบวาอยางไร 

 ผูรองอธิบายวาไดรับอนุญาตใหศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย The University of Newcastle ประเทศ
ออสเตรเลียเปนเวลา ๓ ป ต้ังแตวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเขาเรียน Program 
Elicos (English Language Intensive Courses for Overseas Students) กอน ตอมาแจงวามีปญหาบาง
ประการเก่ียวกับอาจารยท่ีปรึกษา จึงทําใหไมสามารถศึกษาตอ ณ The University of New Castle ได 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงมีคําสั่งท่ี ๑๐๗๖/๒๕๕๔  ให “ นางสาวพรรุงทิพย กิติศรีปญญา 
(ชื่อเดิม) เปลี่ยนสถานศึกษาและระยเวลาจากเดิม The University of Newcastle ต้ังแตวันท่ี  ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปน Central  Queenlands University (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย
มีกําหนด ๓ ป ต้ังแตวันท่ีเขารับการศึกษาคือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดวยทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและใหไดรับเงินเดือนเดิม ” (ขอความในเครื่องหมายคําพูดคัดลอกจาก
เอกสารแนบหมายเลข ๔) 
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 ผูรองกลาววาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจาก “ ไดรับอนุมัติเงินทุนจากคณะกรรมการทุนการศึกษา
ฝกอบรมและดูงานครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เปนเงินเพียง ๒๙,๑๘๖.๒๔ บาท ” (ขอความในเครื่องหมายคําพูดคัดลอก
จากบันทึกขอความรองทุกขของนางสาวนนทณพร กิติศรีปญญา)  

        ผศ.สุธี แสดงความคิดเห็นวา ทางสภาอาจารยและขาราชการไดรับขอมูลนอยมากในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงตอง
ใชเวลาศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมกอน 

       ประธานขอให อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ประธานอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและ
ขาราชการและผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาขอมูลมานําเสนอท่ีประชุมเพ่ิมเติม 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

       วาระท่ี ๔.๖  การจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ผศ.สมเกียรติ เสนอใหมีการแตงต้ังอนุกรรมการฝายวางแผน โดยมอบหมายให ผศ.มนัส บุญเทียรทอง 
เปนประธานอนุกรรมการและมีอนุกรรมการ ดังตอไปนี้ 

 ๑. ผศ. มนัส บุญเทียรทอง          ประธานอนุกรรมการฝายวางแผน 
 ๒. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ                    รองประธาน 
 ๓. ผศ.สุธี  จันทราภาขจี                     อนุกรรมการ   
 ๔. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย           อนุกรรมการ 
 ๕. ผศ. อํานาจ เอ่ียมสําอางค          อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 ประธานมอบหมายให ผศ. มนัส จัดทําแผนงบประมาณรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาคณาจารย
และขาราชการ โดยใหจัดทําอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและตองเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน  
๒๕๕๘  และผศ.สุธี เสนอใหมีการสงโครงการมาท่ีอนุกรรมการฝายวางแผนเพ่ือรวบรวมและจัดทําแผนภายใน
วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 นอกจากนี้ประธานไดแจงใหจัดทํางบประมาณคาสมาชิก ปอมท. เปนจํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

            มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 วาระท่ี ๔.๗ การจางจัดทําจุลสารสภาคณาจารยและขาราชการ สานสัมพันธสูประชาคม ฉบับท่ี        
๑/๒๕๕๘ โดยจัดพิมพ แจกประชาสัมพันธแกบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

 ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๔.๘ รายงานความคืบหนาเก่ียวกับสถานท่ีจัดต้ังสํานักงานสภาคณาอาจารยและขาราชการ     
และการขอรับการจัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ และอัตรากําลังงานสภาคณาจารยและขาราชการ 
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ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

           วาระท่ี ๔.๙  กรณีท่ีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเขาสูตําแหนง ผศ. รศ. ศ. แลวไดรับ
เงินประจําตําแหนงและเงินวิทยฐานะเพียง ๑ เทาของอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซ่ึงจะแตกตางกับสถานภาพ
ของขาราชการพลเรือนนสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)โดยมีความเลื่อมล้ํากัน โดยควรเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๔.๑๐ การพิจารณาการจัดสัมมนาประจําปของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ       
ตามวงเงินรายไดท่ีไดรับจัดสรรซ่ึงเดิมกําหนดไวในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

 ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ีเพ่ิมเติม ๔.๑๑ การสรรหาผูสมควรไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๗ ซ่ึงมีจํานวน ๒ ทาน ดังนี้ 
              ๔.๑๑.๑ พระเดชพระคุณทานเจาคุณ เจาคณะรองสมเด็จชั้นหิรัญบัฏท่ี ดร.พระพรหมมังคลาจารย   
(เจาคุณธงชัย ธมฺมธโช) น.ธ.เอก,เปรียญธรรม ๖ ประโยค,ศษ.บ. (มสธ.), ศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
 
          - ท่ีปรึกษาเจาคณะภาค ๘ ฝายสาธารณสงเคราะห 
                               - ประธานมูลนิธิรมฉัตร 
                               - ผูชวยเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
                               - รองแมกองธรรมสนามหลวง กํากับดูแลฝายวิเทศสัมพันธ 

โดยประธานแจงตอท่ีประชุมวาจะเสนอขอถวายปริญญา ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ แดพระเดชพระคุณตอไปท้ังนี้เพ่ือแจง
ตอท่ีประชุมรับทราบ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๔.๑๑.๒  ดร.นิลุบล  ล่ิมพงศพันธุ นักธุรกิจผูประสบความสําเร็จสูงสุดในการบริหารจัดการองคกร
เอกชน และยังดํารงตําแหนงเปน ผูพิพากษาสมทบประจําศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ๓ วาระ โดยประธาน
แจงตอท่ีประชุมวาจะไดเสนอชื่อเพ่ือขอใหไดรับปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ แก ดร.นิลุบล  ลิ่มพงศพันธุ ตอไปท้ังนี้เพ่ือแจงตอท่ีประชุมรับทราบ 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ีเพ่ิมเติม ๔.๑๒ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทําหนาท่ี
กรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการ ตําแหนงเหรัญญิก ตามขอบังคับฯแทนตําแหนงท่ีวาง          
(แทน ผศ.พีรญา  เชตุพงษ)  

 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ีเพ่ิมเติม ๔.๑๓ เรื่องการพิจารณาแตงต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทานใหมเพ่ือ
แตงต้ังใหทําหนาท่ีในอนุกรรมการฝายตางๆ  

 

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 

-ไมมี- 

 
 

    ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

  ประธานการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งตอไป       
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวมวง ๑ 
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 
 

 
 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย) 
        เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
          ผูบันทึก / ผูตรวจรายงานการประชุม 


