
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 3 
ครั้งที่ 9/2556 

วันพุธที่ 20  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก   แก้ววิไล   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 2. อาจารย์สมเกียรติ   ทองแก้ว   รองประธานคนที่ 1 
 3. นายสุนทร   เหรียญจื้อ   รองประธานคนที่ 2 
 4. นายทนงค์   โพธิ   กรรมการ 
 5. อาจารยมณพ   ด าน้อย   กรรมการ 
 6. อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี   กรรมการ 
 7. ดร.สุรเชษฐ   เดชฟุ้ง  กรรมการ 
 8. อาจารย์รัชดาศักดิ์   สุเพ็งค า   กรรมการ 
 9. ผศ.ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการ 
 10. นายโยธิน   หนูแดง   กรรมการ 
 11. รศ.รังสรรค์   อักษรชาติ กรรมการ 
 12. ผศ.พีรญา   เชตุพงษ ์  กรรมการและเหรัญญิก 
 13. อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   กรรมการและเลขานุการ 
 14. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  แก้ววิไล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ทั้ง 9 แห่ง มีการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 
อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เพ่ือเลือกต าแหน่ง ประธาน รองประธาน คณะกรรมการต่าง ๆ โดย
คณะกรรมการได้เสนอประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นประธาน ปคมทร. คือ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  
แก้ววิไล รองประธาน คือ ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ศริดารา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขาธิการ     
ปคมทร. คือ ผศ.สันติพงษ์  ตั้งธรรมกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1.2 การสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร ขณะนี้ยังสรรหาไม่ได้ เนื่องจากศาลปกครอง       
สั่งระงับไว้ก่อนชั่วคราว ลงวันที่  14 ตุลาคม 2556 และงดการประชุมสภามหาวิทยาลัย กอปรกับก าลังสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/2556 
 

 อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง รายงานว่า รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 ได้เพ่ิมเรื่องเข้าใน
ระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา การขอยื่นอุทธรณ์และขอค าชี้แจงผลการก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ ของนายชูวิทย์  สินธุไพฑูรย์  โดย อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ เพ่ิมเข้าจ านวน 3 เรื่อง 3 ซึ่งได้สรุปไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ส่วนแก้ไข รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือ    

พิจารณา ดังนี้ 
 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 ให้ตัดหัวข้อ 4.1 ออก 

 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ให้เปลี่ยนจาก ไปยังสภามหาวิทยาลัยแล้ว เป็น ไปยังมหาวิทยาลัย
แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
 

3.1 การขออุทธรณ์และค าชี้แจงผลการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายชูวิทย์   
สินธุ์ไพฑูรย์ โดย อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  

อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี รายงานว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมสภา
คณาจารย์ ให้ติดตามหนังสือเรื่อง ขออุทธรณ์และค าชี้แจงผลการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์
ชูวิทย์  สินธุ์ไพฑูรย์ เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 และได้
เรียนสอบถามด้วยวาจากับอธิการบดี วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ท่านยังไม่ได้รับหนังสือของสภาคณาจารย์ในเรื่อง
ดังกล่าว ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเรื่องยังอยู่ที่กองบริหารงานบุคคล  

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ก็ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก       
แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่า ทางกองบริหารงานบุคคลแนะน าว่าก่อนที่จะท าหนังสือ
ถึงอธิการบดี ควรมีการพูดคุยด้วยวาจากันก่อน เพ่ือให้ง่ายขึ้น และผศ.พีรญา เชตุพงษ์ เสนอแนะเรื่องกระบวนการ
ของเอกสาร มี 2 ทาง คือ 1) ท าตามล าดับขั้น คือ สภาคณาจารย์ฯ เสนอไปยังกองบริหารงานบุคคล เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดี 2) ท าจากข้างบน ลงข้างล่าง คือ สภาคณาจารย์ฯ ส่งหนังสือไปยังอธิการบดีพิจารณา และมอบหมาย
ไปยังกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ ซึ่งอาจารย์ชูวิทย์ ได้เคยท าหนังสือถึงอธิการบดี โดยผ่านกองบริหารงาน
บุคคลมาแล้วนั้ น  และยั ง ไม่ ได้ รั บค าตอบ อาจารย์ชู วิทย์  ได้ ร้ อง เรียนมายั งสภาคณาจารย์ฯ  ด้วย                    
ทางสภาคณาจารย์ฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรว่า ควรมีการท าหนังสือฉบับที่ 2 เรื่องขอทราบความเคลื่อนไหว และ
คืบหน้าหนังสือร้องเรียนของ อาจารย์ชูวิทย์ ไปยังอธิการบดี โดยผ่านกองกลาง เพ่ือทราบถึงกระบวนการ
ด าเนินงาน พร้อมกบัแนบเอกสารที่เคยส่งครั้งแรก และควรให้มีการเซ็นต์รับเอกสารดังกล่าวด้วย 

                 3.2 ข้อสรุปแบบส ารวจความต้องการ เรื่อง ประเด็น/ความส าคัญที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา  ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ 2 ได้ชี้แจงว่า การท าแบบ
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ส ารวจนั้น  ควรก าหนดไปว่าจะท าเรื่องใด ที่ผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผล เป็นผลงานของข้าราชการหรือ
อาจารย์ที่ท า และอยากทราบว่าสิ่งที่ประชาคมหรือคณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ต้องการอยากให้มหาวิทยาลัยตอบสนองหรือด าเนินการให้เป็นรูปธรรม คือเรื่องอะไร จึงได้เกิดแบบ
ส ารวจความต้องการนี้ขึ้นมา เสนอเข้าในระเบียบวาระที่ประชุมสภาคณาจารย์ 2 ครั้งแล้ว การด าเนินการครั้ง
ต่อไปคือ ท าหนังสือให้ประธาน เพ่ือแจ้งไปยังคณบดี ผู้อ านวยการสถาบันต่าง ๆ และหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง 
เพ่ือขอความร่วมมือจากบุคลากรให้ตอบแบบส ารวจของสภาคณาจารย์ น ามารวบรวมประมวลผล โดยก าหนดให้
ทุกหน่วยงานส่งแบบส ารวจคืน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งหนังสือออก 

ผศ.พีรญา  เชตุพงษ์ เสนอปรับแก้ไขข้อมูลหัวข้อส่วนที่ 2 ในแบบส ารวจ ดังนี้ 
   ต้องการให้มีนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรมี           
       ความรู้สึก รัก และภักดีต่อองค์กร  และสลับให้หัวข้อ   
   สวัสดิการ เรื่อง ……………………………… ขึ้นก่อน 
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เสนอว่า ให้ใส่เครื่องหมาย   (ถูก) ลงในช่อง  ตามที่ท่าน

ให้ความส าคัญเพียง 5 ข้อ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และ 
 

        ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 ท าหนังสือถึงกองบริหารงานบุคคล อีกครั้ง พร้อมแนบเอกสารที่เคยเสนอครั้ง
แรก และหนังสือรับรองท่ีปรึกษาโครงการวิจัย เพ่ือขอค าตอบจากกองบริหารงานบุคคล จะให้ค าตอบเมื่อไร อย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 แนะน าให้ผู้ร้องทุกข์ ไปคุยกับกองบริหารงานบุคคลเอง เป็นการส่วนตัว หรือ
ถ้าไม่ได้ค าตอบ จะร้องเรียนถึงศาลปกครองก็เป็นเรื่องของ นายชูวิทย์  

ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอไป
คุยกับกองบริหารงานบุคคลก่อน หากไม่ได้ค าตอบ ให้มอบเลขานุการท าหนังสือถึงอธิการบดีอีกครั้ง และยังไม่ได้
ค าตอบอีก ก็จะเสนอเรื่องนี้เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     
 

5.1 แถลงการณ์ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท .)      
เรื่อง คัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่ขัดกับหลักนิติกรรม โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ รองประธานคนที่ 2 

 นายสุนทร  เหรียญจื้อ รายงานว่า ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) มีการหารือกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เรื่องที่ภาคสังคมต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระบัญญัติ       
นิรโทษกรรม ไม่ว่าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง หรือสถานศึกษาที่อยู่ ต่างจังหวัดก็ออกมาเคลื่อนไหวเป็นรูปลักษณ์ 
แสดงสัญลักษณ์ของการต่อต้านที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรม โดยมีการแจ้งเวียน หารือเสนอ
ความเห็นในที่ประชุมว่าส่วนของ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท .) ควรมีการแสดง
จุดยืนเกี่ยวกับ เรื่องการออกแถลงการณ์หรือไม่ โดย ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย    
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) และประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เวียนหนังสือมาสอบถาม หารือ
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มายังทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ ได้ท าหนังสือแจ้ง
ตอบกลับไปยัง ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์ ว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นด้วยกับการ
คัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม และท้ายที่สุดก็ได้เสียงส่วนใหญ่จากสมาชิก (ปอมท.) ได้ออกแถลงการณ์
ดังกล่าวขึ้นมา โดยส่งให้ส านักข่าวต่าง ๆ ในประเทศไทย และมีการระบุสถานบันที่ร่วมอยู่ใน ปอมท. ทั้ง 28 แห่ง
ดังรายชื่อแนบในเอกสาร 

 

5.2 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี  2556 เรื่อง โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน 
ASEAN วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ โดยอาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง  
เลขานุการสภาฯ 

  อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง  รายงานว่า การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท . ประจ าปี 2556 
ซึ่งจัดโดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ มีสภาคณาจารย์ฯ มทร.พระนคร ได้เข้า
ร่วม 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีส านึก  แก้ววิไล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2. นายสุนทร  เหรียญจื้อ  รองประธานคนที่ 2 
3. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  กรรมการ 
4. นายโยธิน  หนูแดง  กรรมการ 
5. อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง  กรรมการและเลขานุการ 

 การประชุม เรื่อง โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน  ASEAN เปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายจตุรงค์  ฉายแสง ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 - บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตอาเซียนในปี 2515 โดยอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ และมีการมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2556 ทั้งหมด 9 ท่าน มีอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท.คือ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ 
อาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้เข้ารับรางวัลครั้งนี้ 
 อาจารย์ฤตพร  ชูเส้ง เสนอว่า อยากให้กลุ่มของประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร .พระนคร  
ส่งอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ น าเสนอเข้าไปเพ่ือรับเกียรติบัตรระดับชาติ และเป็นเกียรติ
ประวัติให้กับมหาวิทยาลัยด้วย เป็นตัวแทนในส่วนของสภาคณาจารย์ด้วย ซึ่งถ้าคณะใดมีอาจารย์ที่มีศักยภาพพอ 
สามารถส่งเข้าไปประกวด หรือน าเสนอได้  

 - บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอาเซียน โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าในอาเซียนสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทอย่างไรบ้าง 

 - บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย กับ ความริเริ่มที่ให้กับอาเซียน โดย ดร .สมเกียรติ  
อ่อนวิมล เกี่ยวกับความคิดริเริ่มของไทยที่ให้กับอาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มการประชุม Asia Summit 
ประเทศแรก ในปธิณญาหัวหิน-ชะอ า เรื่องของการศึกษา มหาวิทยาลัยไทยหรือการอุดมศึกษาเป็นผู้ที่เปิดประเด็น 
ให้การศึกษาในกลุ่มอาเซียนรู้จักการแบ่งปัน การร่วมมือกันในอนาคต เช่น เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ด้าน
อาจารย์ นักศึกษา ซึ่งก็มีการท า MOU กันบ้างแล้วในตอนนี้ ถ้าในอนาคตมีการเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มตัว         
ในปี 2558  การศึกษาไทยก็จะมีความเข้มข้นมากกว่านี้  และจุดอ่อนของไทยคือ ภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียน คือ 
ภาษาอังกฤษ 
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 - เสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน             
โดยนักศึกษาอาเซียนในกลุ่มนักศึกษานานาชาติที่มาเรียนภาคอินเตอร์ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
นักศึกษาจาก ลาว เขมร พม่า บรูไน เล่าถึงประเทศของตนเองและประเทศไทยเป็นอย่างไร เช่น เรื่องสังคม 
วัฒนธรรม อาหารการกิน 

  - บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย / ความได้เปรียบใน AEC โดยศาสตราจารย์ภิชาน
ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ  รองปรานสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคมว่า ประเทศไทยได้เปรียบเรื่อง ท าเล
ที่ตั้ง เนืองจากตั้งอยู่ใจกลางในกลุ่มของประเทศอาเซียนก่อนไปถึงประเทศอ่ืน สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม 
วัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบ มีเศรษฐกิจพอเพียง และสินค้าโอทอปพอสมควร  ที่พัฒนาได้ 
   - บรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยวัฒน์  บุญหลง เกี่ยวกับงานวิจัยใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ว่าต่อไปงานวิจัยเป็นเรื่องส าคัญในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญ
งานวิจัยของไทย แต่ผลกระทบที่มีต่อ มทร.พระนคร  ราชภัฏต่าง ๆ  มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีน้อยมาก ซึ่งไม่
ทันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีมาก่อน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   

 6.1 การเข้าร่วม AEC และ ASEC โดยอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี    
  อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  แจ้งว่า ประธานสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ได้เสนอ

ถึงการเข้าร่วมอาเซียนทางด้านสากล คือ AEC และ ASEC (สังคมวัฒนธรรม) การศึกษาจะเข้าไปได้ง่าย เนื่องจาก
ประเทศไทยมีวัตถุดิบ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สินค้าโอทอป องค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งต้องไปเชื่อมโยง และเปลี่ยนเรียนรู้
กับวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ท าให้การไปสู่วัฒนธรรมง่ายขึ้น เช่น กลุ่มประเทศ CLNV 

  C  คือ  กัมพูชา 
  L  คือ  ลาว 
  N  คือ  พม่า 
  V  คือ  เวียดนาม 
 

 6.2 การศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ฯ โดยนายสุนทร  เหรียญจื้อ 
    นายสุนทร  เหรียญจื้อ แจ้งว่า การศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ฯ ยังไม่ท าเรื่องขออนุมัติ
ถึงมหาวิทยาลัย จึงอยากทราบความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในก าหนดการที่จะไปศึกษาดูงาน 
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2557  

 

 6.3 การจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดย ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง 
                        ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้งแจ้งว่า ได้รับข่าวว่ามีการจ้าง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-          
ราชมงคลพระนคร ด้วยเงินเดือนคนละ 150,000 บาท ประกอบด้วย  
  รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส   ที่ปรึกษาด้านบริหารมหาวิทยาลัย 
  นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง    ที่ปรึกษาด้านงานสภามหาวิทยาลัยและ 
         งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์    ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ 
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  ซึ่งได้ตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าว โดยในระเบียบการเรื่อง การให้ที่ปรึกษา
ได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้ เดือนละ 5,000 บาทต่อคน นั้นเป็นความจริง ถ้าหากคณะกรรมการสภา
คณาจารย์ฯ ได้รับข่าวนี้ช่วยชี้แจงตามนี้ด้วย 

 
เลิกประชุมเวลา      16.30 น 
 

         นัดประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  18 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4  
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 

  .............................................. 
  (นางสาวทิพวรรณ  คุมมินทร์)  
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
  .............................................. 
      (นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง) 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 


