
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและ
ขาราชการ (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....

- อนุมัตริางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําและขาราชการ (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....

- งานสภามหาวิทยาลัย
- เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม
และเวียนแจงหนวยงาน

๔.๒ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....

- อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....

- งานสภามหาวิทยาลัย
- เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม
และเวียนแจงหนวยงาน

๔.๓ รางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการรับ-
จายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ....

- อนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย
การรับ-จายเงินเพ่ือการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
พ.ศ. ....

- งานสภามหาวิทยาลัย
- เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม
และเวียนแจงหนวยงาน

๔.๔ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ.
๒๕๕๙)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- นําเสนอ สกอ.

๔.๕ ขอความเห็นชอบโครงสรางของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙

- ใหความเห็นชอบโครงสรางของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- นําเสนอ สกอ.

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

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

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- นําเสนอ สกอ.

๔.๗ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- นําเสนอ สกอ.



พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔.๘ พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ราย
นายธวัชชัย  แสงน้ําเพชร

- อนุมัติแตงตั้ง นายธวัชชัย  แสงน้ําเพชร
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาศิลปกรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๙ พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ราย
นางสาวจํานงค  จันทโชโต

- อนุมัติแตงตั้ง นางสาวจํานง  จันทโชโต
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๖
ตุลาคม ๒๕๕๘

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๑๐ พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุง
ประกาสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ลงวันท่ี ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

- อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุง
ประกาสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ
วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ดังนี้

ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ    ประธาน
ศ.ดร.สุรพงษ  โสธนะเสถียร  กรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหารฯ   กรรมการ
ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล   เลขานุการ
นายอานันต  โรจนตันติกุล  ผูชวยเลขาฯ

- งานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม

๔.๑๑ อนุมัติผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

- อนุมัติผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จํานวน ๓ ราย
๑. คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. นายพีรพัฒน  ศรีสกุลภิญโญ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓. นายวิเศษ  วิศิษฎวิญู

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จํานวน ๑ ราย

- นางสาวสิริลักษณ  โกวิทจินดาชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

- งานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําประกาศเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม



๔.๑๒ พิจารณาเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

๑. ท่ีประชุมเลือก ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการสรรหานายกสภา
ตามขอ ๖(๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. เลือก ศ.ดร.สุรพงษ  โสธนะเสถียร และ
นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตาม (๓)
๓. สําหรับกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย ตาม (๔) และ (๕) มอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป

- งานสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการเลือกกรรมการ
สรรหาตาม (๔) (๕)
เม่ือวันท่ี ๖ และ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๙


