
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน ๒๕๖2

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตําแหนง
พนักงานราชการศักยภาพสูงท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) มีมติอนุมัติ
จัดสรรกรอบพนักงานราชการศักยภาพสูง
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ใหความเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตําแหนงพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง และมอบมหาวิทยาลัย
นําเสนอ คพร. พิจารณาตอไป

- กองบริหารงานบุคคล

4.2 พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ของ อาจารย
ดร.สัญญา  คูณขาว กรณีเทียบตําแหนง
ทางวิชาการ

- อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
อาจารย ดร.สัญญา  คูณขาว ใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา โดยวิธีการเทียบตําแหนง
ทางวิชาการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน
2561 ซึ่งเปนวันท่ีไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

- กองบริหารงานบุคคล

๔.3 พิจารณารับรองรางทะเบียนตําแหนง
ท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร

- รับทราบและรับรองรางทะเบียนตําแหนง
ท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ดังเสนอ และนอกจากการจัดทํา
ทะเบียนตําแหนงประเภทผูบริหารแลว
มหาวิทยาลัยควรเสนอรายชื่อผูดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย ดร. ของ
มทร.พระนคร ไปยัง สกอ. เพ่ือเขาทําเนียบ
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิของ สกอ.
ทําหนาท่ีเปน Reader ดวย

- กองบริหารงานบุคคล

๔.4  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทน
คณะกรรมการชุดเดิมท่ีครบวาระการดํารง
ตําแหนง

1. แตงตั้ง นางสาวพวงเพชร  สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ทําหนาท่ีประธาน ก.อ.ม.
2. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
ผศ.ดร.ชญาภัทร  ก่ีอาริโย  ผศ.ดร.อํานาจ
เอ่ียมสําอางค  อาจารย ดร.คมเขต
เพ็ชรรัตน และ ผศ.ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แกว
เปนกรรมการใน ก.อ.ม.
3. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง นายโกมล
จิรชัยสุทธิ์กุล และนายสมัชชา  โพธิ์ถาวร
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.อ.ม.
4. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผอ.กบ.

- กองบริหารงานบุคคล



เปนเลขานุการใน ก.อ.ม. และนายอานันต
โรจนตันติกุล (นิติกรชํานาญการพิเศษ)
นางสาวผกาศิริ  วันทรัพย (นิติกร) เปน
ผูชวยเลขานุการใน ก.อ.ม.

4.5 อนุมัตปิริญญา ภาคการศึกษาท่ี 2
ปการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม)

- อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา
2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 4 คน
โดยใหมีผลสําเร็จการศึกษาวันท่ี 4 มีนาคม
2562

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.6 อนุมัติปริญญา ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา 2561 และผูท่ีสมควร
ไดรับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญเกียรติ
นิยม ประจําปการศึกษา 2561

1. อนุมัตปิริญญา ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา 2561 จํานวน
800 คน ระดับปริญญาโท 14 คน
ปริญญาตรี จํานวน 786 คน
2. อนุมัติผูสมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 353
คน โดยไดรับเกียรตินิยมเหรียญทอง
จํานวน 11 คน และผูไดรับเกียรตินิยม
เหรียญเงิน จํานวน 11 คน

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.7  อนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2561

- อนุมัติผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา
2561 จํานวน 27 คน โดยใหมีผลสําเร็จ
การศึกษา วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.8 ขอความเห็นชอบการปดการเรียนการสอน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ณ ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- ใหความเห็นชอบการปดการเรียนการสอน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ณ ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.9  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน



4.10 พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..

1. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..
และมอบมหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อ
กองสื่อสารองคกร เปน กองสื่อสารองคการ
2. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562
3. แจงเวียนหนวยงานในสังกัด
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562

- งานสภามหาวิทยาลัย

4.11 พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ..

1. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ..
2. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562
3. แจงเวียนหนวยงานในสังกัด
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562

- งานสภามหาวิทยาลัย


