
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑4/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 1๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ พิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ
ปริญญาเอก ภาคสมทบ คณะวิศวกรรมศาสตร
เพ่ิมเติม

- อนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับปริญญาเอก ภาคสมทบ
คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ิมเติม
วงเงิน 320,000 บาท

- กองนโยบายและแผน

๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะบริหารธุรกิจ

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะบริหารธุรกิจ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.4  ขอความเห็นชอบการเพ่ิมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบการเพ่ิมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.5 ขอความเห็นชอบปดศูนยการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง ณ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบปดศูนยการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง ณ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.6 อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๑
ปการศึกษา 2561

- อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๑
ปการศึกษา 2561ใหมีผลสําเร็จ
การศึกษาวันท่ี 15 ตุลาคม 2561

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

4.7  ขอความเห็นชอบรางประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง เกณฑผลการสอบภาษาอังกฤษสําหรับ

- อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาวิธีการแกไขตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
เสนอแนะ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน



ผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
4.8  ขอความเห็นชอบรางประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562

- ใหความเห็นชอบรางประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
- นายสภามหาวิทยาลัยลงนามเม่ือวันท่ี
12 ธันวาคม 2561

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

4.9  ขอความเห็นชอบรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการรับจายเงินในการจัดงานพิธี
มอบใบประกาศนียบัตร พ.ศ. ....

1. ใหความเห็นชอบรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการรับจายเงินในการจัดงานพิธี
มอบใบประกาศนียบัตร พ.ศ. ....
2. นายสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561
3. แจงเวียนทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑8
ธันวาคม ๒๕๖๑

- งานสภามหาวิทยาลัย

4.10  พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูสมควร
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นายธนาวุฒิ  นลิมณี  ไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กองบริหารงานบุคคล

๔.11  พิจารณาอนุมัติรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการจายเงินสนับสนุนสําหรับผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ....

- อนุมัติรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการจายเงินสนับสนุนสําหรับผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. ....

- กองบริหารงานบุคคล

๔.12  พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยลูกจางชั่วคราว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

1. ใหความเห็นชอบรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยลูกจางชั่วคราว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
2  นายสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561
3  แจงเวียนทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑8
ธันวาคม ๒๕๖๑

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.13  กําหนดอัตราเงินคาตอบแทน
ตําแหนงรองอธิการบดี ราย ผูชวยศาสตราจารย
เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร

- กําหนดอัตราเงินคาตอบแทน
ตําแหนงรองอธิการบดี ราย
ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร
เดือนละ 70,000 บาท บวกเงินประจํา
ตําแหนง 20,000 บาท

- กองบริหารงานบุคคล

4.14  พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

- เลือกและแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

- งานสภามหาวิทยาลัย



กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

2.  อธิการบดี                      กรรมการ
3.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการ
4.  นางสาวพวงเพชร  สารคุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

5. นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

6.  อาจารยปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
กรรมการ

7.  ดร.ไพศาล  การถาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ

8.  อาจารยสุปญญา  สิงหกรณ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  กรรมการ

9.  ผศ.ดร.ชญานนท กุณฑลบุตร
คณะศิลปศาสตร               กรรมการ

10. ผศ.กมล  พรหมหลาวรรณ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น                         กรรมการ

11.  นายวรวุฒิ  บุญกล่ํา
สํานักงานอธิการบดี         กรรมการ

12.  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการ

13.  ผูอํานวยการกองกลาง
ผูชวยเลขานุการ

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

4.15  ขออนุมัติเปนหลักการใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการสรรหาคณบดี

- อนุมัติเปลี่ยนกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีทําหนาท่ีกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปน
ดร.สมพิศ  ป.สัตยารักษ ดังเสนอ

- กองบริหารงานบุคคล


