
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม ๒๕๖2

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผลการปฏิบัติ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

เรื่องสืบเนื่อง
- การยกรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ

- รับทราบ และอนุมัติแตงตัง้คณะกรรมการ
ประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

- งานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม เม่ือวันท่ี  13
สิงหาคม 2562

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนป พ.ศ.
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบเปลี่ยนป พ.ศ. ของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แจงมติ
ใหคณะวิศวกรรมศาสตร
ทราบ และปรับแกป พ.ศ.
ของหลักสูตรเพ่ือเสนอ
สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ของคณะวิศวกรรมศาสตร

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แจงมติ
ใหคณะวิศวกรรมศาสตร
ทราบ และสง สมอ.08
เสนอสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

๔.3 อนุมัติปริญญา ประจําภาคการศึกษา
ฤดูรอน ปการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม)

- อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก
ปริญญาโท ปริญญาตรี ประจําภาค
การศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2561
(เพ่ิมเติม) จํานวน 8 คน โดยใหมีผลสําเร็จ
การศึกษาวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
แจงคณะพรอมเลมรายชื่อ
ผูขออนุมัติปริญญา



4.4  ขอความเห็นชอบปดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ของคณะบริหารธุรกิจ

- ใหความเห็นชอบปดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ของคณะบริหารธุรกิจ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แจงมติ
ใหคณะบริหารธุรกิจทราบ
และสง สมอ.08 เสนอ
สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

4.5  ขอความเห็นชอบใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติสามารถเปนอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก เปนอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระรวม
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระในระดับปริญญาโท

- ใหความเห็นชอบใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติสามารถเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาเอก เปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระรวม
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระในระดับปริญญาโท

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
อยูระหวางดําเนินการ
แจงสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

๔.6  อนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- อนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- กองนโยบายและแผน
สงรายละเอียดกรอบอัตรา
ลูกจางชั่วคราว
งบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ใหกับ
กองบริหารงานบุคคล
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม
2562 เพ่ือขอทําความ
ตกลงไปยัง
กระทรวงการคลัง

4.7 พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
พ.ศ. ....

- อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
พ.ศ. ....

- งานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําขอบังคับเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม และแจงเวียน
หนวยงานในสังกัด
เม่ือวันท่ี  7 สิงหาคม
2562



๔.8  พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

- อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....

- งานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําขอบังคับเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม และแจงเวียน
หนวยงานในสังกัด
เม่ือวันท่ี  7 สิงหาคม
2562

๔.9  พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการบริหารสํานักจัดหารายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

- อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการบริหารสํานักจัดหารายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

- อยูระหวางดําเนินการ
ปรับแกถอยคําให
สอดคลองตามกฎหมาย

4.10  ขอความเห็นชอบปดหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

- ใหความเห็นชอบปดหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแจงมติ
ใหคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนทราบ
และสง สมอ.08 เสนอ
สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

๔.11 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
เพ่ือความเปนธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
เพ่ือความเปนธรรมในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. นายสกล  ออพิพัฒน   ประธาน
2. นายดุลพินิจ  กิติศักดิ์  กรรมการ
3. นายประสาน  หวังรัตนปราณี

กรรมการ
4. พ.ต.ท.สุนัย  หาเรือนพืชน

กรรมการ
5. ดร.เบญจ  พรพลธรรม  กรรมการ
6. นายศิริชัย  บัวเผือก     กรรมการ
7. พ.อ.ปณต  เขตตสันเทียะ กรรมการ
8. นายจักรพงษ  ฉวีพิศาล เลขานุการ
9. นางสาวโรจนา  เดชานุภาพ

ผูชวยเลขานุการ

- อยูระหวางดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ



๔.12  พิจารณารายงานทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

- ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30
กันยายน 2561)

- กองนโยบายและแผน
ไดประสานเพ่ือนัดประชุม
รวมกันระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตรและ
คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตรและการออกแบบ
ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีในการ
กอสรางหรือปรับปรุง
อาคารใหเปนพ้ืนท่ี
การเรียนการสอนของ
คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตรและการออกแบบ
ตอไป


