
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
- ระดับปริญญาโท  จํานวน ๒๒ คน
- ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑๘๕ คน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จํานวน ๑ คน

- อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๒ ขอปดศูนยการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยการอาชีพ
วังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

- อนุมัติ - สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๓ การพิจารณาแตงตั้งผูรับมอบอํานาจ
ในการดําเนินคดีปกครอง (คดี นางชัชรินทร
จุลกะเสวี ผูฟองคดี คดีหมายเลขดํา ท่ี
อ.๑๐๙๑/๒๕๕๓)

๑. แตงตั้งให ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล
รองอธิการบดีดานบริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย เปนผูรับมอบอํานาจ
ในการดําเนินคดีปกครองเพ่ือใหจัดทํา
คํารอง คําแถลง การยื่นเอกสารตอศาล
การใหถอยคําตอศาล การรับฟงคําสั่งศาล
และการขอคัดเอกสารเก่ียวกับคดี
จากศาล รวมถึงใหมีอํานาจในการแตงตั้ง
ผูรับมอบอํานาจชวงเพ่ือดําเนินการ
ดังกลาวแทนนายเชาวเลิศ  ขวัญเมือง
ผูรับมอบอํานาจเดิม
๒. ใหความเห็นชอบการยุติการชี้แจง
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตอศาลปกครองสูงสุด

- กองบริหารงานบุคคล

๔.๔ พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสรร
หาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

๑. รับทราบการครบวาระการดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร ของ ผศ.ชญาภัทร
ก่ีอาริโย

- กองบริหารงานบุคคล



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ
๒. นายชวลิต  นิ่มละออ  อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กรรมการสรรหา
๓. เห็นชอบใหแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี (ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ) เปน
รองประธานกรรมการ ศ.ดร.อมรรัตน
เจริญชัย  นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
และ นางสาววไลภรณ  สุทธา  เปน
กรรมการสรรหาคณบดี
๔. อนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการกอง
บริหารงานบุคคลทําหนาท่ีเลขานุการ
และหัวหนางานสรรหาและบรรจุ

แตงตั้ง เปนผูชวยเลขานุการ
๔.๕ อนุมัติแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารเงินรายไดมหาวิทยาลัย

- อนุมัติเลือก ดร.ปริญญา  มากลิ่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยฯ ซึ่งมีความรู และประสบการณ
ดานการเงิน ทําหนาท่ีกรรมการบริหารเงิน
รายได แทน นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัด
เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๖ อนุมัติแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

๑. คณะกรรมการสงเสริมกิจการและ
พัฒนามหาวิทยาลัย ให นางประดิษฐา
นาครักษา เปนผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดานวิชาการและ
งานวิจัย ให นายมนตรี  รัตนวิจิตร
เปนกรรมการและเลขานุการ
ผศ.พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์
เปนผูชวยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการดานการออกประกาศ/
ระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ให ผศ.นิวัตร  จารุวารกูล  เปนกรรมการ
ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
นางสาวสมจิตต  มหัธนันนท

- งานสภามหาวิทยาลัย



เปนผูชวยเลขานุการ
นางสาวอรทัย  หอมแกว
เปนผูชวยเลขานุการ
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัด
เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- รับทราบ - คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
ศิลปศาสตร

- รับทราบ - คณะศิลปศาสตร

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม

- รับทราบ - คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

- รับทราบ - คณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน

๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

- รับทราบ - คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตรและการออกแบบ

๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
บริหารธุรกิจ

- รับทราบ - คณะบริหารธุรกิจ

๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

- รับทราบ - สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕.๘ รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

- รับทราบ - สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

๕.๙ การรับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- รับทราบ - สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๕.๑๐ รายงานการขอปรับประมาณการ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคสมทบ ปริญญา

- รับทราบ - กองนโยบายและแผน

๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- รับทราบ - คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

๕.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

- รับทราบ - คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น


