รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ชื่อเรื่อง / มติ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุง
รักษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔.๓ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๒
สาขาวิชา
๔.๔ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดําเนินการ
- ใหความเห็นชอบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- ใหความเห็นชอบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- ใหความเห็นชอบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- อนุมัติ โดยใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับตัวเลขคาเปาหมายของบางตัวชี้วัด
ที่ตั้งไวต่ําใหนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง

- กองนโยบายและแผน

๔.๕ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
- อนุมัติ
อธิการบดี ดังนี้
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
๑) นายชวลิต นิ่มละออ ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
๒) นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการ
๓) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช กรรมการ
๔) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ กรรมการ
๕) ผศ.วาที่ ร.ต.สมนึก แกววิไล กรรมการ
๖) อาจารยอรุณ ชลังสุทธิ์ กรรมการ
๗) นายสุพล เชิดชูพงษ กรรมการ
๘) ผศ.ดร.ปราโมทย วีรานุกูล กรรมการ
๙) ผศ.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน กรรมการ
๑๐) อาจารยวรพจน โหรวิชิต กรรมการ
๑๑) ดร.ณัฐพงศ พันธุนะ กรรมการ
๔.๖ อนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการรับเงิน
และการจายเงินรายได (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

ผูดําเนินการ

- งานสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติ
- งานสภามหาวิทยาลัย
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๖ และแจงเวียนใหหนวยงาน
ในสังกัดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

ชื่อเรื่อง / มติ
๔.๗ อนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการจาย
คาตอบแทนผูดําเนินรายการวิทยุ พ.ศ. ....
๔.๘ อนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อใชจายในการ
แขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ “บางแสนเกมส”
เปนกรณีพิเศษ จํานวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๔.๙ พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงวิชาการ ใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย ของผูชวยศาสตราจารย
สุภัทรา โกไศยกานนท
๔.๑๐ พิจารณากําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงวิชาการ ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ของนายทง ลานธารทอง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะศิลปศาสตร

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ
- งานสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติ
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๖ และแจงเวียนใหหนวยงาน
ในสังกัดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
- อนุมัติในหลักการใหใชเงินรายไดของ
- กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใน
การ
สมัครเขารวมการแขงขัน และคาธรรมเนียม
ในการเขารวมของนักกีฬาและเจาหนาที่ใน
การ
แขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามที่เจาภาพเรียกเก็บ
- อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
- กองบริหารงานบุคคล
สุภัทรา โกไศยกานนท ใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๕
- อนุมัติแตงตั้งนายทง ลานธารทอง
- กองบริหารงานบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๕
มิถุนายน
๒๕๕๕
- รับทราบ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- รับทราบ

- รับทราบ

- คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร

- รับทราบ

- คณะศิลปศาสตร

- รับทราบ

ชื่อเรื่อง / มติ
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
๕.๗ รายงานขาวประชาสัมพันธ มทร.พระนคร
๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะบริหารธุรกิจ
๕.๙ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
๕.๑๑ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตรา
การนําสงเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากโครงการ
บริการสังคม (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุก
ภูมิคุมกันองคกรฯ ในวิกฤติแหงความ
เปลี่ยนแปลง”)
๕.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
จํานวน ๖ หลักสูตร
๕.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๕.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
๕.๑๕ การอนุมัติใชเงินรายไดสะสมของ
คณะวิทยาศาสตร

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

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
- กองประชาสัมพันธ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
- กองคลัง

- รับทราบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- รับทราบ

- คณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน
- สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

- รับทราบ
- รับทราบ

- กองนโยบายและแผน

