
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(เพ่ิมเติม)

- อนุมัติ - กองนโยบายและแผน

๔.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๕ พิจารณาแตงตั้งกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทน
คณะกรรมการชุดเดิมท่ีครบวาระการดํารง
ตําแหนง

๑. อนุมัติแตงตั้ง ศ.สุดาศิริ  วศวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธาน ก.อ.ม.
๒. เห็นชอบแตงตั้ง  ผศ.รัมภา
สุวรรณพฤกษ  ผศ.ดร.ชญาภทัร  ก่ีอาริโย
อาจารยสัมภาษณ  สุวรรณคีรี  และ
อาจารยตฤณ  ดิษฐลําภู  เปนกรรมการ
ใน ก.อ.ม.
๓. เห็นชอบแตงตั้งนายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
และนายเสถียร  คามีศักดิ์  เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.อ.ม.
๔. เห็นชอบแตงตั้ง ผูอํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการใน
ก.อ.ม. และนายอานันต  โรจนตันติกุล

- กองบริหารงานบุคคล



(นิติกรชํานาญการพิเศษ) วาท่ี ร.ต.รัฐพล
ชุมวรฐายี (นิติกรปฏิบัติการ)  เปน
ผูชวยเลขานุการใน ก.อ.ม.
๕ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๔.๖ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. นางสาวพวงเพชร  สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประธาน
๒. ศ.สุดาศิริ  วศวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รองประธาน
๓. ผศ.เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

กรรมการ
๔. ผศ.วาท่ี ร.ต.วชัระ  โพธิสรณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร  กรรมการ

๕. นายมนตรี  รัตนวิจิตร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน          กรรมการ

๖. อาจารยไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น                       กรรมการ

๗. นางสาวเพ็ชราภรณ  เพ็ชรแกว
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ

๘. อาจารยตฤณ  ดิษฐลําภู
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  กรรมการ

๙. ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  กรรมการ



๑๐. อาจารยนิศากร  ไพบูลยสิน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   กรรมการ

๑๑. ผศ.กษิดิ์เดช  สุทธิวานิช
คณะบริหารธุรกิจ                  กรรมการ

๑๒. นายศิริชัย  สาระมนัส กรรมการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑๓. ผศ.ศุภวุฒ ิ เนตรโพธิ์แกว กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร

๑๔. ผศ.ภคพนธ  ศาลาทอง      กรรมการ
คณะศิลปศาสตร

๑๕. อาจารยสัมภาษณ  สุวรรณคีรี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น                               กรรมการ

๑๖. อาจารยคณิต  อยูสมบูรณ   กรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

๑๗. นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน กรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๘. นายโยธิน  หนูแดง           กรรมการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๙. นางสาวรุงฤดี  พรสกุลเลิศชัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการ
๒๐. นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ    กรรมการ
สํานักงานอธิการบดี

๒๑. ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล  กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

๒๒. นายอานันต  โรจนตันติกุล
นิติกรชํานาญการพิเศษ ผูชวยเลขานุการ

๒๓. นายณัฐพงษ  ศรีศาลา
นิติกรปฏิบัติการ         ผูชวยเลขานุการ

๒๔. นางสาวอรทัย  หอมแกว



นิติกรปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ
๒๕. วาท่ี ร.ต.รัฐพล  ชุมวรฐายี
นิติกรปฏิบัติการ         ผูชวยเลขานุการ

- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๔.๗ การแตงตั้งรักษาราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- อนุมัติแตงตั้ง ผศ.ดร.สุชาดา  เกตุดี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๙ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๑๐ ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๑๑ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

- รับทราบ และเห็นชอบผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจําป ๒๕๕๙ (๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ –
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔.๑๒ พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนรายเดือน
ของอธิการบดี

- อนุมัติใหเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของ
อธิการบดี รอยละ ๑๕ ของคาตอบแทน
รายเดือนในปปจจุบัน และใหไดรับ
เงินรางวัล รอยละ ๒ ของยอดเงินรวม
รายไดจากการบริหารทรัพยสิน และ
เงินรายไดสมทบโครงการบริการวิชาการ
และตองไมเกินคาตอบแทนรายเดือน
(หนึ่งเดือน) ท่ีอธิการบดีไดรับของ
ปงบประมาณท่ีผานมา


