
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดท่ี ๓ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ช้ัน ๔อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 

 
ผูมาประชุม จํานวน ๑๕ ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด ๑๕ ทาน มีดังนี้ 
  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 

  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. อํานาจ           เอ่ียมสําอางค  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
   ๑๓. ผศ.มนัส               บุญเทียรทอง  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๔. ผศ.ดร.นพมณี        ฤทธิกุลสิทธิชัย       กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
                                                                  เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
   ๑๕.อาจารยกฤตพร   ชูเสง                      กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/ 
    ผูชวยเลขานุการ/เหรัญญิก 
 
ผูไมมาประชุม จํานวน - ทานดังนี้ 
  -ไมมี- 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๐น. 
   

  เปดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกวประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจงท่ีประชุมทราบเรื่องรองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
ทานท่ี ๒ ท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแต
วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศลงวันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี            
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

หนาท่ี 1 



หนา 2 

 

 ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการไดใหมีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารยและ
ขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือใหมีการรับรองโดยท่ีประชุมได
พิจารณาแลวใหมีการรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข วาระท่ี ๑.๒ ดังนี้ 
ขอความเดิม 

วาระท่ี ๑.๒ รับทราบการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ของท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคําสั่งท่ี ทปสท. ท่ี ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘            
โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการบริหารลําดับท่ี ๑๗ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 
ขอความแกไขใหมเพ่ิมเติมเปน 

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 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘    
วันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของท่ีประชุมประธานสภา
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๒ มกราคม 
๒๕๕๘  
                ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ไดรายงานผลไปเปนการประชุมตามเอกสารแนบวาระการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๓.๒การทําประชาพิจารณเก่ียวกับการเงินรอยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมานแผนดินหมวดของ
เงินเดือน/คาตอบแทน ท่ีไดรับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล) ซ่ึงเปนวงเงินงบประมาณขาราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และท่ีมาชวยราชการท่ีครองอยู ณ วันท่ี        
๑มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗โดย ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ไดใหความเห็นวา
รายงานผลการตอบแบบสอบถามการกันวงเงินรอย ๐.๑ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดกลาวเสริมถึง
ท่ีมาของการจัดทําความเห็นในภาพรวมของประชาคม ตอประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การกําหนดวงเงินเดือน/เลื่อนคาตอบแทน ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพราะเปนการท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ
โดยไมไดสอบถามความคิดเห็นตอประชาคมกอนในการหักวงเงินนี้ ดังนั้นการจัดทําแบบสอบถามก็ถือวาเปนการ
สอบถามความคิดเห็นประชาคม มทร.พระนคร ตอการหักวงเงินดังกลาวนี้หลังจากท่ี มทร.พระนคร ออก
ประกาศฉบับนี้มา ซ่ึงจริงๆ สมควรท่ีจะตองดําเนินการทําแบบสอบถามนี้กอนท่ีจะมีประกาศมหาวิทยาลัยออกมา 
แตก็ถือวาสภาคณาจารยและขาราชการ ก็ไดจัดทําความคิดเห็นตามแบบสอบถามนี้ไดภายหลังในครั้งนี้เพ่ือได
ทราบคิดเห็นท่ีแนชัด สรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 



หนา 3 

 

ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค ไดเสนอใหมีการปรับแกไขขอความบางจุดในการสรุปผลฯ 
ผศ.สุธี  จันทราภาขจี ไดสอบถามในท่ีประชุมวาจะจัดทํารูปแบบ รูปเลมอยางไรเพ่ือการนําเสนอ 
นายสุนทร  เหรียญจื้อ ไดแสดงความคิดเห็นวา ในการจัดทําแบบสอบถามขอมูลท่ีสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเรื่องของการกันเงินนั้น ฝายบริหารก็คงมีความตองการทราบ เชนกัน
วา คณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตองการสิ่งใดจากมหาวิทยาลัยบาง เชนเรื่องสวัสดิการตางๆ  

จากนั้นประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดสอบถามความคิดเห็นกับสมาชิกหลายๆทานซ่ึง
ตองการใหสรุปประเด็นในสวนของขอเสนอแนะท่ีมีความคิดเห็นหลากหลายท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการกัน
เงินรอยละ๐.๑ นี้ 

อาจารยกฤตพร  ชูเสง ไดเสนอความคิดเห็นวาควรสรุปประเด็นความคิดเห็นเปนจํานวนรอยละของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกันและเขียนใหกระชับ 

ผศ.สมเกียรติ ทองแกว ไดเสนอให อาจารยกฤตพรชวยปรับปรุงภาษาอยางไรก็ตามประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ ไดขอใหท่ีประชุมนําขอมูลกลับไปแกไขปรับปรุงแลวนําเสนอตอประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ 

อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและขาราชการ
และผลประโยชนของมหาวิทยาลัยรับท่ีจะนําขอมูลไปปรับแกและนําเสนอตอประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ 
            วาระท่ี ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินการเก่ียวกับมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในการ
เสนอใหมหาวิทยาลัยจัดรถ-สง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีตองไปสอนและติดตอกับหนวยงานในตาง
พ้ืนท่ีศูนยการศึกษาของ มทร.พระนคร และสต๊ิกเกอรติดรถยนตเขา-ออก ในทุกศูนยของ มทร.พระนคร 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงท่ีประชุมวาขณะนี้ไดดําเนินการแลวและมหาวิทยาลัยได
หารือไปยังคณบดีทุกคณะ แตทางท่ีประชุมผูบริหาร มีความเห็นไมเห็นดวยในเรื่องการนํารถของคณะมารวม
โครงการ ดังนั้นทานอธิการบดีจึงสั่งใหทาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดรถของกองกลางมาใหบริการรับ-สง
และจัดทําสต้ิกเกอรกลางของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภาคณาจารยและขาราชการ ไดเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย 
และขณะนี้กองกลางกําลังจัดทําการสํารวจความตองการใชรถยนตราชการในชวงเวลาใดบางเพ่ือนํามาจัดทํา
ตารางการเดินรถยนตเพ่ือวิ่งรับ-สงตอไป โดยท่ีประชุมมีความเห็นใหเชิญ ผูอํานวยการกองกลาง เขามาชี้แจงในท่ี
ประชุมในการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในครั้งถัดไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๔. เก่ียวกับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนท่ีกําหนด
ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ (กรณี สายวิชาการ ๑.๗ เทา, สายสนับสนุน ๑.๕ เทา) ท่ีประชุมใหเลื่อนการ
พิจารณาเพราะยังคงมีรายละเอียดท่ีตองหาขอมูลมานําเสนออีกมาก และมีหนวยงานท่ีควรมาชี้แจงในท่ีประชุม
คือกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและใหเลื่อนการพิจารณาตามท่ีเสนอ และใหเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวขอมาชี้แจง 
 

  ประธานแจงวาการดําเนินการเก่ียวกับจัดทําเว็บไซต งานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลและไดดําเนินการใสขอมูลอันเปนประโยชนตางๆใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแลว 
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หากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทานใดตองการติชมหรือเสนอแนะขอมูลเพ่ือปรับปรุงก็สามารถแจง
ฝายจัดทําไดตลอดเวลา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ สรุปการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙โดยประธาน

อนุกรรมการฝายวางแผน สภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.มนัส  บุญเทียรทอง) ไดเสนอท่ีประชุมวาไดมีการ
จัดทําคําของบประมาณรายได ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรงานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาคณาจารยและขาราชการพบประชาคม โดยเปนโครงการเชิงอบรม

ใหความรูแกบุคลากรภายใน มทร.พระนคร 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดกลาวเสริมวาโครงการท่ี ๒ นี้เปนโครงการท่ีสภาคณาจารย

และขาราชการ มีความประสงคจะจัดเปนลักษณะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ท้ังหมดเพ่ือใหความรูในดานตางๆท่ีเปนประโยชน ไมไดเปนการพบประชาคมเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกขใดๆ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๔.๒ การจางจัดทําจุลสารสภาคณาจารยและขาราชการ สานสัมพันธสูประชาคม ฉบับท่ี ๑/

๒๕๕๘ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงท่ีประชุมวา โดยจัดพิมพจุลสารนี้จะแจกไปยังหนวยงานทุก
หนวยงาน บุคลากรทุกคน และไปยังสภาคณาจารยและขาราชการ ในมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังนี้เพ่ือประชาสัมพันธ
แกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจํานวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยผูจัดพิมพเปนบริษัทท่ี มทร.พระนครสั่งทํางานใหเปน
ประจําโดยไดขอใหกองการสื่อสารและภาพลักษณองคกร ติดตอมาใหจัดทํา โดยสภาคณาจารยและขาราชการได
ทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดพิมพทํางานนี้ไปยังมหาวิทยาลัยแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมขัดของ โดยได
พิจารณาอนุมัติแลวในวงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี ขณะนี้รอเพียงการจัด
รูปเลมขอมูลและจัดพิมพเพ่ือดําเนินการตรวจรับงานตอไปโดยมอบหมายให ประธานอนุกรรมการ (ผศ.สมเกียรติ  
ทองแกว) และอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธฯ ดําเนินการประสานขอมูลและรูปแบบการจัดพิมพ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบดําเนินการดังเสนอ 
 

วาระท่ี ๔.๓รายงานเก่ียวกับสถานท่ีต้ังสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ และการขอรับการ
จัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ และอัตรากําลังงานสภาคณาจารยและขาราชการ (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
ผูเสนอ)ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงท่ีประชุมวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให          
ฝายออกแบบกอสราง กองนโยบายและแผน เขาสํารวจพ้ืนท่ีท่ีรับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย คือพ้ืนท่ีหอง
สํานักงานชั้น ๒ ของอาคารบริการการศึกษา มทร.พระนคร ศูนยพระนครเหนือ และขณะนี้ไดนําขอมูลมาจัดทํา
การเขียนแบบปรับปรุงหองสํานักงานนี้ ซ่ึงเม่ือแบบรูปรายการดังกลาวแลวเสร็จ สภาคณาจารยและขาราชการ   
ก็จะไดดําเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการปรับปรุงหองสํานักงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ จากมหาวิทยาลัยตอไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งการ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

          วาระท่ี ๔.๔ การท่ีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผศ.,รศ,.ศ, 
ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนวิทยฐานะ เพียงจํานวน ๑ เทาของอัตราท่ี ตามกรมบัญชีกลาง
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กําหนด (๕,๖๐๐ บาท) ซ่ึงแตกตางกับสถานภาพของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ท่ี
ไดรับจํานวน ๒ เทา (๕,๖๐๐ บาท คูณ ๒) ซ่ึงยังมีความแตกตางและเลื่อมล้ํากัน (ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ เปนผูเสนอ)ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดชี้แจงท่ีประชุมเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยในการกําหนดคาตอบแทนดังกลาว ท่ีประชุมไดใหความเห็นแลววาพนักงานมหาวิทยาลัย
เปนสถานภาพท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีสูงกวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นควรใหมีการพิจารณาให
รอบคอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงวาจริงๆแลวประเด็นในวาระนี้
ไดสอบถามท่ีกองบริหารงานบุคคล ไปบางแลว และไดรับคําตอบวา มหาวิทยาลัยเองก็มีแนวความคิดท่ีจะ
ดําเนินการปรับใหพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการแลวให
ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินวิทยฐานะจํานวน ๒ เทา ดังนั้นสภาคณาจารยและขาราชการ ควรใหการ
สนับสนุนแนวความคิดท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยู เพ่ือใหไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหสรุปมตินําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๕ การพิจารณาการจัดสัมมนาประจําปของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตาม

วงเงินงบประมาณรายไดท่ีไดรับจัดสรรซ่ึงเดิมไดกําหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยขอใหท่ีประชุมมอบหมาย
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการผูรับผิดชอบ (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูเสนอ) โดยท่ี
ประชุมมีความคิดเห็นใหมีการดําเนินการเลื่อนแผนการจัดสัมมนาไปยังกองนโยบายและแผน    เพ่ือขอปรับแผน
ใหไปดําเนินโครงการฯ จากเดิมจัดในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ไปจัดชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและสงเรื่องการขอปรับแผนการดําเนินโครงการไปยัง กองนโยบายและแผน 
 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทําหนาท่ี
กรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการ ตําแหนงเหรัญญิกตามขอบังคับฯ แทนตําแหนงท่ีวางซ่ึงตองทํา
หนาท่ีแทน ผศ.พีรญา เชตุพงษ ท่ีพนจากตําแหนง (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูเสนอ) โดย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดเสนอในท่ีประชุมพิจารณามอบหมายให อาจารยกฤตพร ชูเสง  ทํา
หนาท่ีเหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ อีกหนาท่ีหนึ่งแทน ผศ.พีรญา  เชตุพงษ  โดยอาจารยกฤตพร ชูเสง 
ตอบรับท่ีจะทําหนาท่ีเหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ ตามท่ีประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหอาจารยกฤตพร ชูเสง ทําหนาท่ีเหรัญญิกฯ ตามท่ีเสนอ 
 

  วาระท่ี ๔.๗ เรื่องการพิจารณาแตงต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทานใหมเขาทําหนาท่ีใน
อนุกรรมการฝายตางๆ ประจําสภาคณาจารยและขาราชการ (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูเสนอ) 
โดยท่ีประชุมเสนอใหแตงต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทานใหม เขาทําหนาท่ีในคณะอนุกรรมการ
ฝายตางๆ ประจําสภาคณาจารยและขาราชการ แทนผูท่ีพนจากตําแหนงไปใหมเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. ผศ.มนัส  บุญเทียรทอง เปน ประธานคณะอนุกรรมการฝายวางแผนและงบประมาณ 
๒. ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ  เปน  เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมการมีสวนรวมในกิจการของ 

                                    มหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค เปน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและ          

                             ขาราชการและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงท่ีประชุมวาขณะนี้ไดขออัตรากําลังสายสนับสนุนในตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (วุฒิปริญญาตรี) จํานวน ๑ ตําแหนงไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมาปฏิบัติงานชวยเหลือ
กิจการสภาคณาจารยและขาราชการ โดยไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยวาในระยะแรกนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรร
อัตรากําลังเปนสถานภาพลูกจางชั่วคราวไปกอนเพราะในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นี้มหาวิทยาลัยไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณมาบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหม จึงตองรอในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หากไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรใหบรรจุสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยก็จะปรับสถานภาพตําแหนง
ลูกจางชั่วคราวของงานสภาคณาจารยและขาราชการนี้ บรรจุใหเปนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯตอไป 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ ไดเสนอเรื่องเบ้ืยประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ วาเปน
อัตราเบยประชุมท่ีตํ่ากวาตําแหนงกรรมการในชุดอ่ืนๆ เชน กรรมการสภาวิชาการ ท่ีไดรับเบ้ียประชุม ๑,๖๐๐ 
บาท/ครั้ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดเบ้ียประชุม ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง แตสภาคณาจารยและขาราชการ 
ทําไมถึงไดเบ้ียประชุมตํ่ากวากรรมการประเภทอ่ืน  
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รับไปท่ีจะหารือกับทางมหาวิทยาลัยใหพิจารณาปรับอัตราคาเบ้ีย
ประชุมใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเทาเทียมกันกับกรรมการในชุดอ่ืนๆ 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการหารือไปมหาวิทยาลัยพิจารณาดังเสนอ 
 

  ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดนัดหมายใหมีการประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ศูนยเทเวศร 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมณีฤทธิกุลสิทธิชัย) 
    เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 
             ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

   (ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ   เนตรโพธิ์แกว) 
      ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
             ผูตรวจรายงานการประชุม 


