
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๖2

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องสืบเนื่อง
- การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

- รับทราบการแตงตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการชุดใหม
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้

1. ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ประธาน
2. ศ.ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร กรรมการ
3. ศ.ดร.สมชาย  วงศวิเศษ  กรรมการ
4. ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณรันต

กรรมการ
5. ศ.กิตติคุณเดชา  บุญคํ้า  กรรมการ
6. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

กรรมการ
7. ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี  อานเปรื่อง

กรรมการ
8. ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ

เหลือทองคํา               กรรมการ
9. ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ

กรรมการ
10.รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัย

และบริการวิชาการ      เลขานุการ
11.ผอ.กองบริหารงานบุคคล

ผูชวยเลขานุการ
12.หัวหนางานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการ
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562

- กองบริหารงานบุคคล
- นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม เม่ือวันท่ี 27
กุมภาพันธ 2562

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ของคณะบริหารธุรกิจ

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ของคณะบริหารธุรกิจ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน



สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ของคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ของคณะบริหารธุรกิจ

๔.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.4  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลกัสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.5 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2561) ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.6 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.7  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

4.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557) ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.9 ขอความเห็นชอบรางประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

- ใหความเห็นชอบรางประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน



คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2562

๔.10. พิจารณาปญหางานกอสรางอาคาร
เรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร

- มอบใหคณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินการ
สํารวจและดําเนินการตอไปเพ่ือนําไปสู
การหาผูรับจางรายใหมตามระเบียบพัสดุ
เพ่ือทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระเบียบ
กฎหมายเพ่ือจัดการเรียนการสอนตอไป
- มอบมหาวิทยาลัยและคณะ
วิศวกรรมศาสตรศึกษาสาเหตุของปญหา
ตาง ๆ เพ่ือรวมแกไขปญหา และนําไปสู
การกอสรางใหแลวเสร็จตามระเบียบ
กฎหมาย และรักษาผลประโยชนของทาง
ราชการตามกฎหมายตอไป
- ฝายกฎหมายดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
กับคดีความดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
และ พ.ร.บ. การกอสราง ใหถูกตองและ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบราชการ

- คณะวิศวกรรมศาสตร
- กองบริหารงานบุคคล

๔.11 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และ
การออกแบบ

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และ
การออกแบบ ดังนี้

1. อธิการบดี               ประธาน

- งานสภามหาวิทยาลัย

2. ศ.ดร.สุรพงษ  โสธนะเสถียร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

3. นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4. นายสมชาย  พรจินดารักษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5. นางอําภา  เจียรกิตติกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6. ดร.บรรเจิด  ดอนเนตรงาม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

7. นายอนุรัตน  เขมานิฏฐาไท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

8. นายธนภาค  อาชวากร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

9. นายกฤษณ  เจ็ดวรรณะ
กรรมการ



10. นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ
กรรมการ

11. นายวิเชียร  มหาวัน
กรรมการและเลขานุการ

12. นางสาววรัญชลีย  ทวชีัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562

๔.12  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยการบินและเทคโนโลยีอวกาศ
(College of Aeronautics and Aerospace
Technology: CAAT)

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยการบินและเทคโนโลยีอวกาศ
(College of Aeronautics and
Aerospace Technology: CAAT) ดังนี้

1. อธิการบดี               ประธาน
2. ศ.ดร.สุรพงษ  โสธนะเสถียร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

4. พลเรือเอก สุพจน  สุดประเสริฐ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5. นายสุพิชฌาย  อรุณวรรณโชค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6. นายอุเทน  อินอาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

7. ดร.บรรเจิด  ดอนเนตรงาม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

8. รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ กรรมการ

9. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี           กรรมการ

10. รองอธิการบดีฝายวางแผน
และกายภาพ            กรรมการ

11. ดร.ไพศาล  การถาง
กรรมการและเลขานุการ

12. ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562


