
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบบรรจุภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๖ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

- ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๗ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน



สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและ
แมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและ
แมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

๔.๘ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๙ ขอความเห็นชอบการศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติมสําหรับบัณฑิต เพ่ือขอการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ใหความเห็นชอบการศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติมสําหรับบัณฑิต เพ่ือขอการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๑๐ ขอความเห็นชอบอนุมัติออกเอกสาร
ใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองสําเร็จ
การศึกษาใหกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

- ใหความเห็นชอบอนุมัติออกเอกสาร
ใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองสําเร็จ
การศึกษาใหกับผูสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. อธิการบดี                       ประธาน
๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย              รองประธาน
๓. นายสวุรรณ  ชนะสงคราม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๔. นางสมอัปสร  ปนสุข

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๕. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองคลัง          กรรมการ
๗. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

กรรมการ
๘. ผศ.เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร   กรรมการ
๙. ผศ.ดร.ปราโมทย  วีรานกูุล   กรรมการ

- อนุมัตริายชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย

- กองบริหารงานบุคคล



๑๐. นางศิริมา  อาจนนลา กรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

กรรมการ
๑๒. นางนงลักษณ  ทองนาค กรรมการ
๑๓. นางสาวขนิษฐา  วิชัยดิษฐ กรรมการ
๔.๑๒ พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ราย อาจารยทินวงษ
รักอิสสระกุล

- อนุมัตแิตงตั้ง อาจารยทินวงษ
รักอิสสระกุล ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๙

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๑๓ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- อนุมัตแิผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กองนโยบายและแผน


