
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องสืบเนื่อง
- การขยายระยะเวลาการสอบสวนวินัยรายแรง - รับทราบ - กองบริหารงานบุคคล

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูท่ีสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- อาจารยปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล ไดรับ
เลือก และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑) ของคณะบริหารธุรกิจ

- ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑) ของคณะบริหารธุรกิจ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
ของคณะศิลปศาสตร

- ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
ของคณะศิลปศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๔ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
ของคณะศิลปศาสตร

- ใหความเห็นชอบความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑) ของคณะศิลปศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๕ ขอความเห็นชอบการออกใบแสดงผล
การศึกษาและใบรับรองสําเร็จการศึกษาใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๐

- ใหความเห็นชอบการออกใบแสดงผล
การศึกษาและใบรับรองสําเร็จการศึกษา
ใหกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๖ รางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย
การจายเงิน คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา
วิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ....

๑. อนุมัตริางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย
การจายเงิน คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา
วิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ....
๒. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

- งานสภามหาวิทยาลัย



เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑
๓. แจงเวียนทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑

๔.๗ รางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติมสําหรับบัณฑิต (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....

๑. อนุมัตริางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย
การศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมสําหรับบัณฑิต
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
๒. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑
๓. แจงเวียนทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๘ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําและขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

๑. อนุมัตริางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําและขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
๒. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑
๓. แจงเวียนทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑

- งานสภามหาวิทยาลัย



รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
๔.๙ รางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยรถ
ประจําตําแหนงของอธิการบดีและ
รองอธิการบดี พ.ศ. ....

๑. อนุมัตริางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยรถ
ประจําตําแหนงของอธิการบดีและ
รองอธิการบดี พ.ศ. ....
๒. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑
๓. แจงเวียนทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๑๐ พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ราย
อาจารยยุวดี  พรธาราพงศ

- อนุมัติแตงตั้งอาจารยยุวดี  พรธาราพงศ
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

- อนุมัติปรับปรุงการแบงสวนราชการระดับ
คณะในมหาวิทยาลัย กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชา จากสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
เปนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนท
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๑๒ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

- รับทราบ และเห็นชอบผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจําป ๒๕๖๐ (๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ –
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๑๓ พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนรายเดือน
ของอธิการบดี

- อนุมัติใหเลื่อนคาตอบรายเดือนของ
อธิการบดี รอยละ ๑๕ ของคาตอบแทน
รายเดือน และใหไดรับเงินรางวัล รอยละ ๒
ของยอดเงินรวมรายไดจากการบริหาร
ทรัพยสิน และเงินรายไดสมทบโครงการ
บริการวิชาการ แตตองไมเกินคาตอบแทน
รายเดือน (หนึ่งเดือน) ท่ีอธิการบดีไดรับของ
ปงบประมาณท่ีผานมา

- กองบริหารงานบุคคล
- กองคลัง



รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
๔.๑๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ
การคัดเลือกผูแทนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ
การคัดเลือกผูแทนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๑๕ พิจารณาแตงตั้งกรรมการ ก.อ.ม.
ท่ีมาจากผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีมิใชกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย แทนตําแหนงท่ีวาง

- อนุมัติแตงตั้ง ผศ.ชญาภัทร  ก่ีอาริโย
ผูชวยอธิการบดี ทําหนาท่ีกรรมการใน
ก.อ.ม. แทนตําแหนงท่ีวาง

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๑๖ ขอความเห็นชอบใหดําเนินการเสนอ
ขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

- เห็นชอบใหดําเนินการเสนอ
ขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๑๔ ทาน
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๑๗ การพิจารณาขอรองเรียน กรณีคัดคาน
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

- กรณีตามท่ี ผศ.อรุณ  ชลังสุทธิ์ รองเรียน
คัดคาน ยังไมมีเหตุท่ีจะรับฟงไดวามีสภาพ
รายแรงอันจะทําใหการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไมเปนกลาง
โดยมีเหตุผลตามท่ีปรากฏในรายงาน
การประชุม

- งานสภามหาวิทยาลัย


