หนาที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร
ผูมาประชุม จํานวน ๑๔ ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด ๑๕ ทาน มีดังนี้
๑. ผศ.ศุภวุฒิ
เนตรโพธิ์แกว
ประธานสภาคณาจารย
๒. ผศ.สุธี
จันทราภาขจี
รองประธานคนที่ ๑
๓. ผศ.สมเกียรติ
ทองแกว
รองประธานคนที่ ๒
๔. ผศ.วาที่ ร.ต.สมนึก แกววิไล
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๕. อาจารยนพกฤศณ
ดํานอย
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๖. อาจารยรัชดาศักดิ์
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
เอี่ยมสําอางค
ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐น.
เปดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจงที่ ป ระชุมทราบเรื่องประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนงที่วาง) ซึ่งมีการเลือกตั้งไปแลวในวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนไปตามลําดับหมายเลขผูสมัครดังนี้
ผูสมัครหมายเลข ๒ ผูชวยศาสตราจารยบุญธรรม พรเจริญ อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
ผูสมัครหมายเลข ๓ ผูชวยศาสตราจารยมนัส บุญเทียรทอง อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูสมัครหมายเลข ๔ ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ เอี่ยมสําอางค อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว กลาวตอนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาอาจารยผูไดรับการเลือกตั้ง
และไดขอใหสมาชิกใหมที่ไดเขารวมการประชุมในวันนี้ และกลาวแสดงความรูสึกโดย ผศ.บุญธรรม กลาววา
มีความยินดีเปนอยางมาก ที่ไดรวมงานกับสภาคณาจารย มทร.พระนคร และ ผศ.มนัส กลาวถึงการเขามารวม
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งานกับสภาคณาจารยฯ แหงนี้ เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อตองการมาทําหนาที่เปนปากเสียงใหกับเพื่อนอาจารย
และขาราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อนึ่ ง ประธานแจงใหที่ ป ระชุ ม ทราบวา ผศ.อํ า นาจ เอี่ ย มสํ า อางค กรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ทานใหมอีกหนึ่งทาน ติดราชการที่ จ.เพชรบุรี จึงขอลาไมเขารวมประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๒ รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ของที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคําสั่งที่ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดย
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารลําดับที่ ๑๗ ซึ่งมีการคัดเลือกกรรมการบริหาร
จากประธานสภาคณาจารยและขาราชการกลุม มทร.เพียง ๔ แหงเทานั้น ไดแก มทร.ธัญบุรี,มทร.พระนคร,
มทร.กรุงเทพ,มทร.ตะวันออก โดยมีหนาที่ดังนี้
๑. เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลากรในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค
และภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๓. ศึกษาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเขาสูประชาคมอาซียน
๔. แตงตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อศึกษาหรือพิจารณาและเสนอความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามบทบาท อํานาจและหนาที่
๕. กําหนดแนวปฏิบัติอื่นใด ที่เกี่ยวกับการทําหนาที่ รวมทั้งการบริหาร การเงิน การจัดหารายไดและ
การทําบัญชีรายรับ-รายจาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่
๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ไดใหมีการพิจารณารายงานการประชุ มสภาคณาจารยและ
ขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใหมีการรับรองโดยที่ประชุมได
พิจารณาแลวใหมีการรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ สรุ ปผลการประเมิ นความพึงพอใจของการจั ดประชุมคณะกรรมการของที่ ประชุ ม
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒
มกราคม ๒๕๕๘
เนื่องจาก ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย มีความจําเปนบางประการในเรื่องขอมูล จึงขอเลื่อนการ
รายงานผลไปเปนการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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วาระที่ ๓.๒ การทํ า ประชาพิ จ ารณเกี่ ย วกับ การเงิน รอยละ ๐.๑ ของวงเงิน งบประมานแผนดิ น
หมวดของเงินเดือน/คาตอบแทน ที่ไดรับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล) ซึ่งเปนวงเงินงบประมาณ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และที่มาชวยราชการที่ครองอยู
ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานสภากลาววาตามที่อธิการบดีไดเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารยและกองบริหารงานบุคคลเขา
พบและหารื อ เรื่ อ งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของประชาคมที่ มี ต อการกั น เงิ น ๐.๑๐ โดยขอพิ จ ารณา
แบบสอบถามและนัดหมายจะสงกลับคืนในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เมื่อถึงกําหนด ทางสภาคณาจารยก็มิไดรับ
คําตอบแมวาประธานสภาอาจารยจะทวงถามไปยังกองบริหารงานบุคคลถึง ๒ ครั้ง ดังนั้นเมื่อถึงกําหนดเวลาสภา
คณาจารยจึงดําเนินการแจกแบบสอบถาม ไปยังอาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยตามคณะ และสํานักงานตางๆ
บัดนี้ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเปนที่เรียบรอยแลวชึ่งผลการตอบคําถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาไมเห็น
ดวยกับการที่มหาวิทยาลัยกันวงเงินไวรอยละ ๐.๑๐ จึงขอหารือในที่ประชุมวาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติอยางไร และ ใครเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการครั้งนี้ นอกจากนี้ประธานหารือในที่ประชุมอีกวา สภา
อาจารยมทร.พระนคร จะมีวิธีการหรือมีทางออกอยางไรกับเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ประธานไดสอบถามไปยัง ผูชวย
ศาสตราจารย สันติพงษ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได
ความวาทางสภาคณาจารยฯ มทร.ศรีวิชัย มีการฟองรองศาลปกครองใหทุเลาคําสั่งประกาศการกันวงเงินรอยละ
๐.๑๐ ไวกอนและ มทร.ศรีวิชัย ก็ไดยกเลิกประกาศการกันวงเงินในรอบการประเมินที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๗–
มีนาคม ๒๕๕๘) แตไดใหนําเงินที่เหลือจากการจัดสรรไปแลวคืนสวนกลางเพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูที่มาชวย
ราชการสวนกลาง ซึ่งวิธีนี้จะเปนวิธีที่มีความยุติธรรมเพราะเปนการใชวงเงินสวนที่เหลือ
ประธานขอหารือในที่ประชุมโดยขอมอบหมายให คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารยและขาราชการ พรอมทั้งคณะอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและขาราชการและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการวิเคราะหและสรุปขอมูล โดยมีอาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรีเปน
ประธานคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะทํางาน และมี ผศ.ดร. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย เปนเลขานุการอนุกรรมการ
ผศ.ดร.นพมณี เสนอใหวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคารอยละ เพื่อศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม
อนึ่ง ผศ.สุธี จันทราภาขจี ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาถาผลการวิเคราะหขอมูลตอบวาเห็นดวยกับ
การกันวงเงินรอยละ ๐.๑๐ ผลที่ออกมาก็จะสอดคลองกับประกาศแตในกรณีที่ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความ
คิ ด เห็ น สวนใหญไมเห็ น ดวยกั บ การกั น วงเงิ น นี้ จะทํ า อยางไร ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ผ านมาถึ ง ๔ เดื อ นแลวโดยทาง
มหาวิทยาลัยประวิงเวลาไว ทางสภาควรดําเนินการประการใดเพื่อใหเปนเรื่องเรงดวน
ประธานแจงวา เมื่อผลการศึกษาปรากฏออกมาเปนเชนไร ขอใหเปนไปตามมติที่ประชุมวาจะดําเนินการ
อยางใด
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ผศ.บุญธรรม อภิปรายแสดงความคิดเห็นวา มีความรูสึกไมสบายใจเมื่อไดฟงเรื่องการกันวงเงินรอยละ
๐.๑๐ นี้ เนื่องจากรัฐบาลใหวงเงินมา ๐.๑๐ ตอรอบการประเมิน ๖ เดือน เมื่อทางมหาวิทยาลัยหักวงเงินไวทุก
รอบการประเมิน จึงเปนเงินรอยละ ๐.๒๐ ตอป ดังนั้นจึงทําใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับวงเงิน
รอยละ ๕.๘ เทานั้น ดังนั้นจึงขอเสนอใหสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห
ประธานขอใหมีการวิเคราะหขอมูลทุกประเด็นรายละเอียดซึ่ง ผศ.ดร.นพมณี รับจะดําเนินการสรุปใหแต
อาจนําเสนอในสวนที่สําคัญๆเทานั้น
ผศ.สุธี ไดสอบถามประธานวาสําหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗–มีนาคม
๒๕๕๘) จะดําเนินการอยางไร ซึ่งประธานกลาววา ในฐานะประธานจะขอเขาพบอธิการมหาวิทยาลัยและขอให
คืน วงเงิ นที่ จะดํา เนิ น การในรอบนี้ ซึ่งประธานคิ ดวา อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยสามารถทําไดเพราะเปนผูออก
ประกาศเองก็สามารถยกเลิกประกาศไดโดยตนเอง ผศ.บุญธรรม ไดเสนอวา เรื่องของวงเงินที่ไดหักไปในรอบการ
ประเมิ น ที่ ผ านมาแลวนั้ น ไมขอคื น แตขอรองวาในรอบการประเมิ น ตอไปอยาไดหั ก วงเงิ น อี ก เลย
นอกจากนี้ ป ระธานแจงวาเมื่ อไดรั บ ผลการวิ เ คราะหแลวจะทํ า หนั งสื อเรี ย นใหอธิ ก ารทราบผลคํ า ตอบเปน
ลายลักษณอักษรดวย
ผศ.สุธี ตองการใหกําหนดกรอบเวลาใหชัดเจน โดยที่ ผศ.สมเกียรติ กลาววา การดําเนินการแกไขปญหา
ตองไมกระทบตอการประเมินในรอบตอไป (รอบการประเมินครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗) และ ผศ.สุธีกลาวเสริมวาถาการ
แกไขปญหาไมทันในรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ นี้ ก็ไมควรเกิดขึ้นอีกในรอบการประเมินครั้งตอไปทั้งนี้
เนื่องจากในชวงเวลานี้เปนชวงที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลงานแลว ดังนั้น ผศ.สุธี ขอเสนอกรอบเวลา
ดังนี้ การวิเคราะหขอมูลใหเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ และใหสงผลการศึกษาใหสมาชิกพิจารณาใน
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทําหนังสือถึงอธิการบดีในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
อยางไรก็ตาม ประธานเสนอวาเมื่อไดรับผลสรุปแลว ประธานตองการขอมติจากสมาชิก ดังนั้นจึงขอ
เรียนเชิญสมาชิกมาประชุมกันในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ผศ.สุธี เสนอใหยื่นหนังสือที่กําหนดกรอบเวลา
ใหชัดเจนวา ควรยกเลิกภายในกรอบเวลาของรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ นี้ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม
๒๕๕๘) สอดคลองกับความคิดเห็นของ อาจารยนพกฤศณ ที่เสนอวาไมควรใหมหาวิทยาลัยประวิงเวลาไปจนถึง
รอบหนา ซึ่งการประเมินของรอบ ๒/๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘)นี้รัฐบาลขยายเวลาการประเมินไป
จนถึ ง เดื อ นมิ ถุน ายนอยู แลวเพื่ อ รองรั บ การปรั บ ฐานเงิ น เดื อนใหม ดั ง นั้ น จึ ง ควรขี ด เสนใตเนนขอความวา
“ไมควรหักวงเงินในรอบนี้อีกตอไป”และควรไดรับคําตอบกลับมาชวงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม เห็นดวยและจะนําผลของการศึกษาเขาสูที่ประชุมในคราวตอไป เพื่อใหสมาชิกลงมติ
วาระที่ ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินการเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในการเสนอให
มหาวิทยาลัยจัดรถรับ-สง บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีตองไปสอนและติดตอกับหนวยงานตางพื้นที่ใน
ศูนยการศึกษาของ มทร. พระนคร

หนา 5
จากการที่ ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอในคราวประชุมสภาคณาจารย ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาการเดินทาง
ของอาจารยผูสอนที่ตองไปสอนตางศูนยนอกพื้นที่ที่ตนเองสังกัดมีความไมสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการบริการรถยนตเพื่อรับ-สง เพื่อใหอาจารยไดมีความสะดวกสงผลใหทุมเทการเรียนการ
สอนไดอยางเต็ มที่ และผศ.สุ ธี เ สนอแนะใหจั ด ทํ า หนั งสื อถึ งมหาวิ ทยาลั ย และคณะกรรมการสวั ส ดิ การของ
มหาวิทยาลัย
ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยไดจัดทําหนังสือที่ ศธ. ๐๕๕๑.๓๑/๐๐๘๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลพระนครผานกองกลาง สํ านั กงานอธิ การบดี เปนที่เ รี ยบรอย โดยมหาวิทยาลั ยมี ความ
เห็นชอบ และในการประชุมครั้งนี้ไดมอบหมายให ผูอํานวยการกองกลาง ไดเขารวมประชุมในวาระนี้ เพื่อหารือ
แนวทางปฏิบัติเนื่องจากตองการทราบขอมูลดานเวลาที่เหมาะสมในการจัดรถไดตรงความตองการของผูใชงาน
ผูอํานวยการกองกลาง ไดเสนอวากองกลางจะขอความรวมมือไปยังคณะตางๆ เพื่อขอใหรถจากคณะ
ตางๆเขารวมโครงการคณะละ ๑ วั น แตเกรงเรื่ องเวลาทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ตารางสอนของผู ใชรถในแตละภาค
การศึกษาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ผศ.สุธี เห็นดวยกับแนวคิดที่ผูอํานวยการกองกลางเสนอ และขอใหทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อใหสั่งการ
ไปยังคณะตางๆ
มติ ที่ประชุม มีมติใหทํ าหนั งสื อถึ งอธิ การบดีเ พื่อใหสั่ งการไปยั งคณบดี รองคณบดี ฝายบริ หารและ
หัวหนางานยานพาหะนะ ตางๆ โดยใหรถของแตละคณะมาเขารวมใหบริการรับ-สง รวมกับรถของกองกลาง
วาระที่ ๓.๔ การดําเนินการจัดทําเว็บไชดงานสภาอาจารยและขาราชการ
ประธานแจงวาการดําเนินการเกี่ยวกับจัดทําเว็บไซต งานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลและไดดําเนินการใสขอมูลอันเปนประโยชนตางๆใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแลว
หากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทานใดตองการติชมหรือเสนอแนะขอมูลเพื่อปรับปรุงก็สามารถแจง
ฝายจัดทําไดตลอดเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ การขอใหมีการสงพวงหรีดเคารพศพ บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามสภาอาจารยและขาราชการ
อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ไดเสนอใหสภาคณาจารยและขาราชการจัดสงพวงหรีดเคารพศพ สําหรับ
บิดา-มารดา บุตร-ธิดา และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามของสภา
คุณโยธิน เสนอความคิดเห็นวาการสงพวงหรีดมีคาใชจายสูง โดยที่สภาคณาจารยและขาราชการไมมี
งบประมาณในการดําเนินการ อีกประการหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการสวัสดิการอยูแลวซึ่งคุณโยธินก็น

หนา 6
เปนคณะกรรมการชุดนั้นดวย พบวามีงานศพหลายรายในแตละเดือน ผศ.บุญธรรมมีความคิดเห็นเชนเดียวกับ
คุณโยธินในเรื่องการใชงบที่สูงมาก ดังนั้น อาจารยกฤตพรจึงเสนอวาควรสงหรีดในกรณี บิดา-มารดา บุตร-ธิดา
สามี-ภรรยา เฉพาะในสวนสมาชิกหรืออดีตสมาชิกสภาคณาจารยและขาราชการเทานั้น
มติที่ประชุม มติที่ประชุมรับทราบและเห็นดวยกับการสงหรีดเคารพศพในกรณีสมาชิกและอดีตสมาชิก
ของ สภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเทานั้น
วาระที่ ๔.๒ การจัดทําหนังสือรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฏหมายที่จําปนในการใหความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางที่ถือปฏิบัติไดแก กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวนทานละ ๑ เลม
อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี เสนอวา กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ควรมีความรู ความ
เขาใจ กฏ ระเบียบ ประกาศและกฏหมายที่จําเปน ดังนั้นจึงควรจัดทําคูมือเพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิก
สภาคณาจารยและขาราชการ
ผศ.สุธี ใหความเห็นวา เรื่อง ขอบังคับ กฏระเบียบ และประกาศตางๆ เปนเรื่องของบุคคลที่ควรพยายาม
ศึกษาดวยตนเอง จึงไมควรจัดทําเปนรวมเลมเพราะสภาไมมีงบประมาณประธานสภาฯเสนอวาจะไปขอจาก
หนวยงานที่รวบรวมไวตามจํานวนสมาชิกให
อาจารยรัชดาศักดิ์เสนอใหจัดทําขอมูลไวที่ เว็บไซตของสภาและสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นๆที่มี
ขอมูลเหลานี้ประธานแจงวาในเรื่องการใสขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เปนประโยชน ทางฝาย
จัดทําเว็บไซตไดดําเนินการลงไวในเว็บไซตสภาคณาจารยและขาราชการ ไวเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔. ๓ ความคืบหนาเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมตรงตามกรอบอัตราเงินเดือน
ที่กําหนด โดย ผศ.สุธี จันทราภาขจี
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๔ ความคืบหนาเกี่ยวกับ พิจารณาการจัดทํ าสติกเกอรติดรถยนตกลางของบุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนรูปแบบเดียวกันใหสามารถเขาไปจอดรถยนตไดทุกศูนยพื้นที่
การศึกษา
อาจารยสั ม ภาษณ สุ ว รรณคี รี ไดเสนอใหสภาคณาจารยและขาราชการ ดํ า เนิ น การรองขอให
มหาวิทยาลัยจัดทําสติกเกอรเพื่อใหคณาจารยและพนักงานที่เดินทางไปติดตอราชการยังพื้นที่การศึกษา มีความ
สะดวกในการเขาพื้นที่

หนา 7
ผูอํานวยการกองกลางกลาววา คณะตางๆ มีสติกเกอรเปนของตนเองอยูแลว การจะเปลี่ยนแปลงอาจทํา
ใหเกิดความยุงยาก ประธานเสนอแนวคิดสองประการ
๑. นํารูปแบบของสติกเกอรของคณะตางๆที่มีอยูแลว ทําหนังสือเวียนใหคณะอื่นๆทราบโดยทั่วกัน
๒. จัดทําสติกเกอรกลาง โดยเริ่มจากคณะที่ยังไมมีสติกเกอรเปนของตนเอง และใหกองกลางเปน
เจาภาพจัดดําเนินการ
อาจารยรัขดาศักดิ์ เสนอใหจัดทําสติกเกอรขึ้นมาใหมหมดทุกคณะและขอใหคณาจารยและพนักงานแต
ละคนติดตอขอสติกเกอรดวยตนเอง
ผศ.สุธี กลาววาเรื่องนี้เปนภาระหนักของผูอํานวยการกองกลางซึ่งควรดําเนินการ ซึ่งอาจทําไดโดยเสนอ
ถึงมหาวิทยาลัยใหรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและประธานจะทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยดวยเพื่อขอสติกเกอรเพื่อเขาพื้นที่ได
สะดวกขึ้น
วาระที่ ๔.๕ การรองขอความชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา (คาเลาเรียน) ในปที่ ๔ ของการไปศึกษา
ตอของ ดร.นนทณพร กิติศรีปญญา คณะศิลปศาสตร ที่ไมไดรับความเปนธรรม
อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ไดเชิญ ดร.นนทณพร กิติศรีปญญา ผูรองเรียนไดเขามาชี้แจงเรื่องราว
รองทุกขในการประชุมดวย แตกอนการชี้แจงนําเสนอของ ดร.นนทณพร กิติศรีปญญา ผศ.สมเกียรติ และผศ.สุธี
กรรมการสภาคณาจารยฯ ไดขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการสรุปประเด็นกอนที่จะรับฟงคําชี้แจงดังนี้
๑. ผูรองไดดําเนินการใดไปบางแลวเกี่ยวกับเรื่องนี้
๒. มหาวิทยาลัยใหคําตอบวาอยางไร
ผูรองอธิบายวาไดรับอนุญาตใหศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย The University of Newcastle ประเทศ
ออสเตรเลียเปนเวลา ๓ ป ตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเขาเรียน Program
Elicos (English Language Intensive Courses for Overseas Students) กอน ตอมาแจงวามีปญหาบาง
ประการเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา จึงทําใหไมสามารถศึกษาตอ ณ The University of New Castle ได
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงมีคําสั่งที่ ๑๐๗๖/๒๕๕๔ ให “ นางสาวพรรุงทิพย กิติศรีปญญา
(ชื่อเดิม) เปลี่ยนสถานศึกษาและระยเวลาจากเดิม The University of Newcastle ตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปน Central Queenlands University (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย
มีกําหนด ๓ ป ตั้งแตวันที่เขารับการศึกษาคือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดวยทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและใหไดรับเงินเดือนเดิม ” (ขอความในเครื่องหมายคําพูดคัดลอกจาก
เอกสารแนบหมายเลข ๔)

หนา 8
ผูรองกลาววาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจาก “ ไดรับอนุมัติเงินทุนจากคณะกรรมการทุนการศึกษา
ฝกอบรมและดูงานครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เปนเงินเพียง ๒๙,๑๘๖.๒๔ บาท ” (ขอความในเครื่องหมายคําพูดคัดลอก
จากบันทึกขอความรองทุกขของนางสาวนนทณพร กิติศรีปญญา)
ผศ.สุธี แสดงความคิดเห็นวา ทางสภาอาจารยและขาราชการไดรับขอมูลนอยมากในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงตอง
ใชเวลาศึกษาขอมูลเพิ่มเติมกอน
ประธานขอให อาจารยสั ม ภาษณ สุ ว รรณคี รี ประธานอนุ ก รรมการฝายพิ ทั ก ษสิ ท ธิ ค ณาจารยและ
ขาราชการและผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาขอมูลมานําเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๖ การจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
ผศ.สมเกียรติ เสนอใหมีการแตงตั้งอนุกรรมการฝายวางแผน โดยมอบหมายให ผศ.มนัส บุญเทียรทอง
เปนประธานอนุกรรมการและมีอนุกรรมการ ดังตอไปนี้
๑. ผศ. มนัส บุญเทียรทอง
๒. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
๓. ผศ.สุธี จันทราภาขจี
๔. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
๕. ผศ. อํานาจ เอี่ยมสําอางค

ประธานอนุกรรมการฝายวางแผน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานมอบหมายให ผศ. มนัส จัดทําแผนงบประมาณรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาคณาจารย
และขาราชการ โดยใหจัดทําอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและตองเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน
๒๕๕๘ และผศ.สุธี เสนอใหมีการสงโครงการมาที่อนุกรรมการฝายวางแผนเพื่อรวบรวมและจัดทําแผนภายใน
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนี้ประธานไดแจงใหจัดทํางบประมาณคาสมาชิก ปอมท. เปนจํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๗ การจางจั ด ทํ า จุ ล สารสภาคณาจารยและขาราชการ สานสั ม พั น ธสู ประชาคม ฉบั บ ที่
๑/๒๕๕๘ โดยจัดพิมพ แจกประชาสัมพันธแกบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๘ รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับสถานที่จัดตั้งสํานักงานสภาคณาอาจารยและขาราชการ
และการขอรับการจัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ และอัตรากําลังงานสภาคณาจารยและขาราชการ

หนา 9

ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๙ กรณีที่สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เขาสูตําแหนง ผศ. รศ. ศ. แลวไดรับ
เงินประจําตําแหนงและเงินวิทยฐานะเพียง ๑ เทาของอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งจะแตกตางกับสถานภาพ
ของขาราชการพลเรือนนสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)โดยมีความเลื่อมล้ํากัน โดยควรเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๑๐ การพิ จ ารณาการจั ด สั ม มนาประจํ า ปของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ตามวงเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรซึ่งเดิมกําหนดไวในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่เพิ่มเติม ๔.๑๑ การสรรหาผูสมควรไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๗ ซึ่งมีจํานวน ๒ ทาน ดังนี้
๔.๑๑.๑ พระเดชพระคุณทานเจาคุณ เจาคณะรองสมเด็จชั้นหิรัญบัฏที่ ดร.พระพรหมมังคลาจารย
(เจาคุณธงชัย ธมฺมธโช) น.ธ.เอก,เปรียญธรรม ๖ ประโยค,ศษ.บ. (มสธ.), ศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
- ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๘ ฝายสาธารณสงเคราะห
- ประธานมูลนิธิรมฉัตร
- ผูชวยเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
- รองแมกองธรรมสนามหลวง กํากับดูแลฝายวิเทศสัมพันธ
โดยประธานแจงตอที่ประชุมวาจะเสนอขอถวายปริญญา ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ แดพระเดชพระคุณตอไปทั้งนี้เพื่อแจง
ตอที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๑.๒ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศพันธุ นักธุรกิจผูประสบความสําเร็จสูงสุดในการบริหารจัดการองคกร
เอกชน และยังดํารงตําแหนงเปน ผูพิพากษาสมทบประจําศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๓ วาระ โดยประธาน
แจงตอที่ประชุมวาจะไดเสนอชื่อเพื่อขอใหไดรับปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ แก ดร.นิลุบล ลิ่มพงศพันธุ ตอไปทั้งนี้เพื่อแจงตอที่ประชุมรับทราบ

หนา 10
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่เพิ่มเติม ๔.๑๒ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทําหนาที่
กรรมการบริ ห ารสภาคณาจารยและขาราชการ ตํ า แหนงเหรั ญ ญิ ก ตามขอบั ง คั บ ฯแทนตํ า แหนงที่ ว าง
(แทน ผศ.พีรญา เชตุพงษ)
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่เพิ่มเติม ๔.๑๓ เรื่องการพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทานใหมเพื่อ
แตงตั้งใหทําหนาที่ในอนุกรรมการฝายตางๆ
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไมมีปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานการประชุ ม นั ด ประชุ ม คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้ ง ตอไป
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวมวง ๑
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย)
เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูบันทึก / ผูตรวจรายงานการประชุม

