๙
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชื่อเรื่อง / มติ

เรื่องสืบเนื่อง
- รายงานผลการแสวงหาขอเท็จจริงกรณี
การสรรหาอธิการบดี

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ

- รับทราบรายงานผลการแสวงหา
- งานสภามหาวิทยาลัย
ขอเท็จจริงกรณีการสรรหาอธิการบดี
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑๙ ตอ ๗ เห็นควรตั้งกรรมการสรรหา
อธิการบดีชุดใหม ดําเนินการสรรหา
อธิการบดี โดยมีนายนิพนธ สุรพงษ
รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
นายชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ สวนกรรมการสรรหา
สวนที่เหลือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป

๑๐
ชื่อเรื่อง / มติ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ อนุมัติจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย
เปนคาสมาชิกสามัญที่ประชุมประธานสภา
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปอมท.)
๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
๔.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔.๔ อนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๕
(เพิ่มเติม) จํานวน ๑๐ คน
๔.๕ ขออนุมัติปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
๔.๖ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
๔.๗ รายงานการประเมินความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.๘ พิจารณานโยบายสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔.๙ อนุมัติงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๕
ตามเกณฑของ สกอ.
๔.๑๑ พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ

- อนุมัติจากเงินรายได รายป ๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท

- กองคลัง

- เห็นชอบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- ขอถอนวาระ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- อนุมัติ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- อนุมัติ

- กองบริหารงาน
บุคคล

- ขอถอนวาระ
- ขอถอนวาระ

- กองบริหารงาน
บุคคล
- สํานักประกันคุณภาพ

- ขอถอนวาระ

- สํานักประกันคุณภาพ

- อนุมัติ

- กองนโยบายและแผน

- ขอถอนวาระ

- สํานักประกันคุณภาพ

๑. รับทราบการขอลาออกจากการ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ของ
ผศ.ภูวพัสส เอกตาแสง

- กองบริหารงานบุคคล

๑๑
ชื่อเรื่อง / มติ

๔.๑๒ แตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะศิลปศาสตร
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะบริหารธุรกิจ
๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะครุศาสตรอุตสาหรรม

ผลการดําเนินการ
ผูดําเนินการ
๒. แตงตั้งใหรองอธิการบดีดานวางแผน
และพัฒนาคุณภาพเปนรองประธาน
กรรมการ นายพีรวงศกมลพร ผศ.ดร.
กิตติศักดิ์ อริยะเครือ และนายพิชิตพล
เจริญทรัพยานันท เปนกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
๓. พิจารณาเลือกนายชวลิต นิ่มลออ
อุปนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการสรรหา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
๔. มอบนางสาวสมจิตต มหัธนนท
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- มอบอํานาจใหอธิการบดีออกคําสั่ง
- กองบริหารงานบุคคล
แตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- รับทราบ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร

- รับทราบ

- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
- คณะศิลปศาสตร

- รับทราบ

- คณะบริหารธุรกิจ

- รับทราบ

- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

- รับทราบ

๑๒
ชื่อเรื่อง / มติ
๕.๙ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๕.๑๐ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตรา
การนําสงเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจาก
โครงการบริการสังคม (โครงการที่ปรึกษา
ตรวจวัดพิสูจนผลในโครงการสรางขุมกําลัง
บุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร)
๕.๑๑ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตรา
การนําสงเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากโครงการ
บริการสังคม (โครงการลดตนทุนดานพลังงาน
ในสถานประกอบการ SMEs)
๕.๑๒ การอนุมัติใชเงินรายไดสะสมของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๕.๑๓ การรับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๕.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
๕.๑๕ รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖)
๕.๑๖ การลงนามความรวมมือระหวาง
มทร.พระนคร กับ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

- รับทราบ

ผูดําเนินการ
- คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
- กองคลัง

- รับทราบ

- กองคลัง

- รับทราบ

- กองนโยบายและแผน

- รับทราบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- รับทราบ
- รับทราบ

- คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
- กองนโยบายและแผน

- รับทราบ

- กองวิเทศสัมพันธ

- รับทราบ

ผลการดําเนินการ

