๑๗
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ชื่อเรื่อง / มติ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบประเด็นการชี้นําหรือ
แกปญหาสังคมภายในและภายนอกสถาบัน
ตามที่มหาวิทยาลัยเลือก ตามตัวบงชี้ที่ ๙๗.๓.๑
(สมศ.๑๘.๑) และ ๙๗.๓.๒ (สมศ.๑๘.๒)
ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาสังคม
ในดานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเกณฑของ
สกอ.
๔.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ดวยวาจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
๔.๔ ทบทวนเปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา
๒๕๕๖
๔.๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย
๔.๖ พิจารณาอนุมัติแกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนนํา
เสนอสภามหาวิทยาลัย
๔.๗ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ

- ใหความเห็นชอบ

- กองพัฒนานักศึกษา

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๕

- สํานักประกันคุณภาพ

- รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ดวยวาจา

- สํานักประกันคุณภาพ

- ใหความเห็นชอบ

- สํานักประกันคุณภาพ

- อนุมัติการแกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย
- อนุมัติการแกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

- กองบริหารงานบุคคล
- งานสภามหาวิทยาลัย

- งานสภามหาวิทยาลัย

๑๘
ชื่อเรื่อง / มติ
๔.๘ พิจารณาอนุมัติแกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินการ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๔.๙ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทนกรรมการ และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทน
ที่พนจากตําแหนง
กรรมการที่พนจากตําแหนง
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๔.๑๐ พิจารณารายงานทางการเงินและผล
- รับทราบรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
ไตรมาสที่ ๓
๔.๑๑ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน - อนุมัติ
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน
- รับทราบ
วิจัยและพัฒนา
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะศิลปศาสตร
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
๕.๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - รับทราบ และประธานที่ประชุมมอบให
ขอใหตรวจสอบเรื่องการรองเรียนในการสรรหา มหาวิทยาลัยทําหนังสือชี้แจงไปยัง สกอ.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วาในเรื่องนี้เปนประเด็นทางปกครอง
พระนคร
และอยูระหวางการชี้แจงตอศาลปกครอง

ผูดําเนินการ
- สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
- กองบริหารงานบุคคล

- กองคลัง

- กองบริหารงานบุคคล

- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะศิลปศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
- งานสภามหาวิทยาลัย

๑๙
ชื่อเรื่อง / มติ
๕.๙ การคัดเลือกตัวแทนคณาจารยประจํา
และขาราชการเพื่อเปนกรรมการสรรหา
อธิการบดีของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการดําเนินการ
ผูดําเนินการ
- ใหดําเนินการตามกระบวนการสรรหา - งานสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีตอไป สวนเรื่องการรองเรียน
การคัดเลือกตัวแทนของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมเปนเรื่องภายในคณะ และ
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ยืนยันวาดําเนินการชอบดวยเหตุผลตาม
ขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และรับผิดชอบตอ
กระบวนการ วิธีการ วาปราศจาก
การปฏิบัติโดยมิชอบ ดําเนินการอยาง
สุจริต ใจเปนกลาง เปนธรรม โปรงใส
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับหลักเกณฑ
การคัดเลือกตัวแทนคณาจารยประจํา
และขาราชการทุกประการ ขอยืนยันและ
รับผิดชอบทุกอยาง สวนเรื่องความไม
เขาใจกันในคณะ ประธานที่ประชุมให
คณบดีดําเนินการประสานงาน และ
แกไขกันภายในคณะ
- รับทราบ
- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- รับทราบ
- คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

