หนาที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ หองประชุมบัวมวง ๑ ชั้น ๔อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร
ผูมาประชุม จํานวน ๑๕ ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด ๑๕ ทาน มีดังนี้
๑. ผศ.ศุภวุฒิ
เนตรโพธิ์แกว
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
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. อํานาจ
เอี่ยมสําอางค
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๑๓. ผศ.มนัส
บุญเทียรทอง
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
๑๔. ผศ.ดร.นพมณี
ฤทธิกุลสิทธิชัย
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/
เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
๑๕.อาจารยกฤตพร
ชูเสง
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ/
ผูชวยเลขานุการ/เหรัญญิก
ผูไมมาประชุม จํานวน - ทานดังนี้
-ไมมีเริ่มประชุมเวลา ๙.๑๐น.
เปดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกวประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจงที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ องรองศาสตราจารย ดร.วิ โ รจ อิ่ มพิ ทัก ษ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอดีตรั กษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
ทานที่ ๒ ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาคณาจารยและขาราชการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ วั น พุ ธ ที่
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

หนา 2
ที่ป ระชุ มสภาคณาจารยและขาราชการไดใหมี การพิ จ ารณารายงานการประชุมสภาคณาจารยและ
ขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใหมีการรับรองโดยที่ประชุมได
พิจารณาแลวใหมีการรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข วาระที่ ๑.๒ ดังนี้
ขอความเดิม
วาระที่ ๑.๒ รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ของที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคํา สั่งที่ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุ มวั นที่ ๑๐ กุ มภาพัน ธ ๒๕๕๘
โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารลําดับที่ ๑๗ โดยมีหนาที่ดังนี้
ขอความแกไขใหมเพิ่มเติมเปน
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
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของที่ประชุมประธานสภา
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม
๒๕๕๘
ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ไดรายงานผลไปเปนการประชุมตามเอกสารแนบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๓.๒การทําประชาพิจารณเกี่ยวกับการเงินรอยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมานแผนดินหมวดของ
เงินเดือน/คาตอบแทน ที่ไดรับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล) ซึ่งเปนวงเงินงบประมาณขาราชการ
พลเรื อนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ในสั งกั ด และที่ มาชวยราชการที่ ครองอยู ณ วั น ที่
๑มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗โดย ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ไดใหความเห็นวา
รายงานผลการตอบแบบสอบถามการกันวงเงินรอย ๐.๑ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดกลาวเสริมถึง
ที่มาของการจัดทําความเห็นในภาพรวมของประชาคม ตอประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การกําหนดวงเงินเดือน/เลื่อนคาตอบแทน ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพราะเปนการที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศ
โดยไมไดสอบถามความคิดเห็นตอประชาคมกอนในการหักวงเงินนี้ ดังนั้นการจัดทําแบบสอบถามก็ถือวาเปนการ
สอบถามความคิ ด เห็ น ประชาคม มทร.พระนคร ตอการหั กวงเงิ น ดั งกลาวนี้ ห ลั ง จากที่ มทร.พระนคร ออก
ประกาศฉบับนี้มา ซึ่งจริงๆ สมควรที่จะตองดําเนินการทําแบบสอบถามนี้กอนที่จะมีประกาศมหาวิทยาลัยออกมา
แตก็ถือวาสภาคณาจารยและขาราชการ ก็ไดจัดทําความคิดเห็นตามแบบสอบถามนี้ไดภายหลังในครั้งนี้เพื่อได
ทราบคิดเห็นที่แนชัด สรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา

หนา 3
ผศ.อํานาจ เอี่ยมสําอางค ไดเสนอใหมีการปรับแกไขขอความบางจุดในการสรุปผลฯ
ผศ.สุธี จันทราภาขจี ไดสอบถามในที่ประชุมวาจะจัดทํารูปแบบ รูปเลมอยางไรเพื่อการนําเสนอ
นายสุนทร เหรียญจื้อ ไดแสดงความคิดเห็นวา ในการจัดทําแบบสอบถามขอมูลที่สภาคณาจารยและ
ขาราชการ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเรื่องของการกันเงินนั้น ฝายบริหารก็คงมีความตองการทราบ เชนกัน
วา คณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตองการสิ่งใดจากมหาวิทยาลัยบาง เชนเรื่องสวัสดิการตางๆ
จากนั้ น ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดสอบถามความคิ ด เห็ น กั บ สมาชิ กหลายๆทานซึ่ ง
ตองการใหสรุปประเด็นในสวนของขอเสนอแนะที่มีความคิดเห็นหลากหลายทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการกัน
เงินรอยละ๐.๑ นี้
อาจารยกฤตพร ชูเสง ไดเสนอความคิดเห็นวาควรสรุปประเด็นความคิดเห็นเปนจํานวนรอยละของ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเหมือนกันและเขียนใหกระชับ
ผศ.สมเกี ย รติ ทองแกว ไดเสนอให อาจารยกฤตพรชวยปรั บ ปรุ ง ภาษาอยางไรก็ ต ามประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ ไดขอใหที่ประชุมนําขอมูลกลับไปแกไขปรับปรุงแลวนําเสนอตอประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ เพื่อนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ
อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและขาราชการ
และผลประโยชนของมหาวิ ทยาลั ย รั บ ที่ จ ะนํ า ขอมู ล ไปปรั บ แกและนํ า เสนอตอประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ
วาระที่ ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินการเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในการ
เสนอใหมหาวิทยาลัยจัดรถ-สง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีตองไปสอนและติดตอกับหนวยงานในตาง
พื้นที่ศูนยการศึกษาของ มทร.พระนคร และสติ๊กเกอรติดรถยนตเขา-ออก ในทุกศูนยของ มทร.พระนคร
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงที่ประชุมวาขณะนี้ไดดําเนินการแลวและมหาวิทยาลัยได
หารือไปยังคณบดีทุกคณะ แตทางที่ประชุมผูบริหาร มีความเห็นไมเห็นดวยในเรื่องการนํารถของคณะมารวม
โครงการ ดังนั้นทานอธิการบดีจึงสั่งใหทาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดรถของกองกลางมาใหบริการรับ-สง
และจัดทําสติ้กเกอรกลางของมหาวิทยาลัย ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการ ไดเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย
และขณะนี้กองกลางกําลังจัดทําการสํารวจความตองการใชรถยนตราชการในชวงเวลาใดบางเพื่อนํามาจัดทํา
ตารางการเดินรถยนตเพื่อวิ่งรับ-สงตอไป โดยที่ประชุมมีความเห็นใหเชิญ ผูอํานวยการกองกลาง เขามาชี้แจงในที่
ประชุมในการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๓.๔. เกี่ยวกับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนที่กําหนด
ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ (กรณี สายวิชาการ ๑.๗ เทา, สายสนับสนุน ๑.๕ เทา) ที่ประชุมใหเลื่อนการ
พิจารณาเพราะยังคงมีรายละเอียดที่ตองหาขอมูลมานําเสนออีกมาก และมีหนวยงานที่ควรมาชี้แจงในที่ประชุม
คือกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน
มติที่ประชุม รับทราบและใหเลื่อนการพิจารณาตามที่เสนอ และใหเชิญหนวยงานที่เกี่ยวขอมาชี้แจง
ประธานแจงวาการดําเนินการเกี่ยวกับจัดทําเว็บไซต งานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลและไดดําเนินการใสขอมูลอันเปนประโยชนตางๆใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแลว

หนา 4
หากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทานใดตองการติชมหรือเสนอแนะขอมูลเพื่อปรับปรุงก็สามารถแจง
ฝายจัดทําไดตลอดเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ สรุปการจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙โดยประธาน
อนุกรรมการฝายวางแผน สภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.มนัส บุญเทียรทอง) ไดเสนอที่ประชุมวาไดมีการ
จัดทําคําของบประมาณรายได ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรงานสภาคณาจารยและขาราชการ
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาคณาจารยและขาราชการพบประชาคม โดยเปนโครงการเชิงอบรม
ใหความรูแกบุคลากรภายใน มทร.พระนคร
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดกลาวเสริมวาโครงการที่ ๒ นี้เปนโครงการที่สภาคณาจารย
และขาราชการ มีความประสงคจะจัดเปนลักษณะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดเพื่อใหความรูในดานตางๆที่เปนประโยชน ไมไดเปนการพบประชาคมเพื่อรับเรื่องราวรองทุกขใดๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๒ การจางจัดทําจุลสารสภาคณาจารยและขาราชการ สานสัมพันธสูประชาคม ฉบับที่ ๑/
๒๕๕๘ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงที่ประชุมวา โดยจัดพิมพจุลสารนี้จะแจกไปยังหนวยงานทุก
หนวยงาน บุคลากรทุกคน และไปยังสภาคณาจารยและขาราชการ ในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ
แกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจํานวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยผูจัดพิมพเปนบริษัทที่ มทร.พระนครสั่งทํางานใหเปน
ประจําโดยไดขอใหกองการสื่อสารและภาพลักษณองคกร ติดตอมาใหจัดทํา โดยสภาคณาจารยและขาราชการได
ทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดพิมพทํางานนี้ไปยังมหาวิทยาลัยแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยไมขัดของ โดยได
พิจารณาอนุมัติแลวในวงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี ขณะนี้รอเพียงการจัด
รูปเลมขอมูลและจัดพิมพเพื่อดําเนินการตรวจรับงานตอไปโดยมอบหมายให ประธานอนุกรรมการ (ผศ.สมเกียรติ
ทองแกว) และอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธฯ ดําเนินการประสานขอมูลและรูปแบบการจัดพิมพ
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบดําเนินการดังเสนอ
วาระที่ ๔.๓รายงานเกี่ย วกับสถานที่ ตั้งสํานั กงานสภาคณาจารยและขาราชการ และการขอรับการ
จัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ และอัตรากําลังงานสภาคณาจารยและขาราชการ (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ผู เสนอ)ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงที่ ป ระชุ ม วาขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไดมอบหมายให
ฝายออกแบบกอสราง กองนโยบายและแผน เขาสํ ารวจพื้ นที่ ที่รั บจั ดสรรมาจากมหาวิทยาลัย คือพื้น ที่ห อง
สํานักงานชั้น ๒ ของอาคารบริการการศึกษา มทร.พระนคร ศูนยพระนครเหนือ และขณะนี้ไดนําขอมูลมาจัดทํา
การเขียนแบบปรับปรุงหองสํานักงานนี้ ซึ่งเมื่อแบบรูปรายการดังกลาวแลวเสร็จ สภาคณาจารยและขาราชการ
ก็จะไดดําเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการปรับปรุงหองสํานักงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ จากมหาวิทยาลัยตอไป ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔.๔ การที่สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผศ.,รศ,.ศ,
ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนวิทยฐานะ เพียงจํานวน ๑ เทาของอัตราที่ ตามกรมบัญชีกลาง

หนา 5
กําหนด (๕,๖๐๐ บาท) ซึ่งแตกตางกับสถานภาพของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ที่
ไดรับจํานวน ๒ เทา (๕,๖๐๐ บาท คูณ ๒) ซึ่งยังมีความแตกตางและเลื่อมล้ํากัน (ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ เปนผูเสนอ)ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดชี้แจงที่ประชุมเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยในการกําหนดคาตอบแทนดังกลาว ที่ประชุมไดใหความเห็นแลววาพนักงานมหาวิทยาลัย
เปนสถานภาพที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นควรใหมีการพิจารณาให
รอบคอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงวาจริงๆแลวประเด็นในวาระนี้
ไดสอบถามที่กองบริ หารงานบุ คคล ไปบางแลว และไดรั บคํ าตอบวา มหาวิทยาลั ยเองก็มีแนวความคิ ดที่ จ ะ
ดําเนินการปรับใหพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการแลวให
ไดรั บเงิ นประจํ าตํา แหนงและเงินวิ ทยฐานะจํา นวน ๒ เทา ดั งนั้น สภาคณาจารยและขาราชการ ควรใหการ
สนับสนุนแนวความคิดที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยู เพื่อใหไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหสรุปมตินําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาการจัดสัมมนาประจําปของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตาม
วงเงินงบประมาณรายไดที่ไดรับจัดสรรซึ่งเดิมไดกําหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยขอใหที่ประชุมมอบหมาย
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการผูรับผิดชอบ (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูเสนอ) โดยที่
ประชุมมีความคิดเห็นใหมีการดําเนินการเลื่อนแผนการจัดสัมมนาไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อขอปรับแผน
ใหไปดําเนินโครงการฯ จากเดิมจัดในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ไปจัดชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบและสงเรื่องการขอปรับแผนการดําเนินโครงการไปยัง กองนโยบายและแผน
วาระที่ ๔.๖ เรื่ อ งการพิ จ ารณาเสนอชื่ อ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทํ า หนาที่
กรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการ ตําแหนงเหรัญญิกตามขอบังคับฯ แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองทํา
หนาที่แทน ผศ.พีรญา เชตุพงษ ที่พนจากตําแหนง (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูเสนอ) โดย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดเสนอในที่ประชุมพิจารณามอบหมายให อาจารยกฤตพร ชูเสง ทํา
หนาที่เหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ อีกหนาที่หนึ่งแทน ผศ.พีรญา เชตุพงษ โดยอาจารยกฤตพร ชูเสง
ตอบรับที่จะทําหนาที่เหรัญญิกสภาคณาจารยและขาราชการ ตามที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหอาจารยกฤตพร ชูเสง ทําหนาที่เหรัญญิกฯ ตามที่เสนอ
วาระที่ ๔.๗ เรื่องการพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทานใหมเขาทําหนาที่ใน
อนุกรรมการฝายตางๆ ประจําสภาคณาจารยและขาราชการ (ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูเสนอ)
โดยที่ประชุมเสนอใหแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทานใหม เขาทําหนาที่ในคณะอนุกรรมการ
ฝายตางๆ ประจําสภาคณาจารยและขาราชการ แทนผูที่พนจากตําแหนงไปใหมเพิ่มเติมดังนี้
๑. ผศ.มนัส บุญเทียรทอง เปน ประธานคณะอนุกรรมการฝายวางแผนและงบประมาณ
๒. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ เปน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมการมีสวนรวมในกิจการของ
มหาวิทยาลัย
๓. ผศ.อํานาจ เอี่ยมสําอางค เปน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายพิทักษสิทธิคณาจารยและ
ขาราชการและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ

หนา 6
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวาขณะนี้ไดขออัตรากําลังสายสนับสนุนในตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จํานวน ๑ ตําแหนงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อใหมาปฏิบัติงานชวยเหลือ
กิจการสภาคณาจารยและขาราชการ โดยไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยวาในระยะแรกนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรร
อัตรากําลังเปนสถานภาพลูกจางชั่วคราวไปกอนเพราะในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นี้มหาวิทยาลัยไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณมาบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหม จึงตองรอในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หากไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรใหบรรจุสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยก็จะปรับสถานภาพตําแหนง
ลูกจางชั่วคราวของงานสภาคณาจารยและขาราชการนี้ บรรจุใหเปนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ ไดเสนอเรื่องเบื้ยประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ วาเปน
อัตราเบยประชุมที่ต่ํากวาตําแหนงกรรมการในชุดอื่นๆ เชน กรรมการสภาวิชาการ ที่ไดรับเบี้ยประชุม ๑,๖๐๐
บาท/ครั้ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ไดเบี้ยประชุม ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง แตสภาคณาจารยและขาราชการ
ทําไมถึงไดเบี้ยประชุมต่ํากวากรรมการประเภทอื่น
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รับไปที่จะหารือกับทางมหาวิทยาลัยใหพิจารณาปรับอัตราคาเบี้ย
ประชุมใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเทาเทียมกันกับกรรมการในชุดอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการหารือไปมหาวิทยาลัยพิจารณาดังเสนอ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดนั ด หมายใหมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุ ม บั ว มวง ๑ ชั้ น ๔ อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ศูนยเทเวศร

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมณีฤทธิกุลสิทธิชัย)
เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว)
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

