รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ชื่อเรื่อง / มติ
ผลการดําเนินการ
ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
- ใหความเห็นชอบ
- สํานักสงเสริมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
และงานทะเบียน
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔)
๔.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
- ใหความเห็นชอบ
- สํานักสงเสริมวิชาการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง
และงานทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี - ใหความเห็นชอบ
- สํานักสงเสริมวิชาการ
บัณฑิต จํานวน ๔ สาขาวิชา
และงานทะเบียน
๔.๔ ขอความเห็นชอบการปรับโครงการ - ใหความเห็นชอบการปรับโครงการ - กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จํานวน ๙ โครงการ
เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙๖,๑๔๕,๐๐๐
บาท
๔.๕ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป
- อนุมัติ
- กองนโยบายและแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๖ พิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนผูรับมอบ - อนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี
- กองบริหารงานบุคคล
อํานาจในการดําเนินคดีปกครอง
ดานบริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย เปนผูรับมอบอํานาจ
ในการดําเนินคดีปกครอง
๔.๗ พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
- อนุมัติ
- กองบริหารงานบุคคล
บุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
๔.๘ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
๑. มอบนายโอภาส เขียววิชยั
- กองบริหารงานบุคคล
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรง
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ
คุณวุฒิ ทําหนาที่ประธานกรรมการ
การดํารงตําแหนง
อุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติแตงตั้งให ผศ.ศรีศักดิ์
นอยไรภูมิ นายมนตรี รัตนวิจิตร
นายอรุณ ชลังสุทธิ์ ผศ.สหรัตน
วงษศรีษะ นายเสถียร คามีศักดิ์
และนายโกมล จิรชัยสุทธิกุล เปน

ชื่อเรื่อง / มติ

๔.๙ พิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/ สํานัก

ผลการดําเนินการ
ผูดําเนินการ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา - กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
๓. ใหความเห็นชอบแตงตั้งให
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการ และนายอานันต
โรจนตันติกุล เปนผูชวยเลขานุการ
ใน ก.อ.ม.
๑. คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ๘ คณะ
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมประเมิน เนื่องจากดํารงตําแหนง
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕)
มอบ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ประธาน
กรรมการ และนายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่กรรมการ
สําหรับกรรมการจากสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิใหเชิญกรรมการสภา
วิชาการผูทรงคุณวุฒิประจําแตละ
คณะเปนกรรมการ
๒. คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก มอบ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ประธาน
กรรมการ และนางศรีวิชชา
รักจํารูญ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่
กรรมการ สําหรับบุคคลภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิ มอบมหาวิทยาลัยเสนอ
รายชื่อใหประธานกรรมการพิจารณา
และนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป

ชื่อเรื่อง / มติ
๔.๑๐ พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนอธิการบดี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดี ประจําป ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน)
๕.๒ รายงานผลงานคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๕.๓ รายงานผลงานคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๕.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ
กองศิลปวัฒนธรรม
๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๙ รายงานผลงานคณะบริหารธุรกิจ
๕.๑๐ รายงานผลงานคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๕.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ

ผลการดําเนินการ
ผูดําเนินการ
๑. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย - กองบริหารงานบุคคล
ดร.วิหาร ดีปญญา รองคณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
ตั้งแตวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. อนุมัติในหลักการ ถาไมมีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และมี
ความจําเปนตองแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดี ใหมอบนายก
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจแตงตั้ง
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
- รับทราบ

- งานสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ
- รับทราบ

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- รับทราบ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- รับทราบ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- รับทราบ

- สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- กองศิลปวัฒนธรรม

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

ชื่อเรื่อง / มติ
ผลการดําเนินการ
๕.๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการ
- รับทราบ
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.๑๔ การเลือกตั้งกรรมการสภา
- รับทราบ
คณาจารยและขาราชการแทนตําแหนง
ที่วาง
๕.๑๕ รายงานผลงานคณะเทคโนโลยี
- รับทราบ
สื่อสารมวลชน

ผูดําเนินการ
- กองนโยบายและแผน
- งานสภามหาวิทยาลัย
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

