
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระ มติสภามหาวิทยาลัย ผูดําเนินการ
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แทนตําแหนงท่ีวาง

- เห็นชอบใหเสนอชื่อ นายธีระชัย
เชมนะสิริ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงท่ีวาง
- เสนอ สกอ. เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม
๒๕๖๐

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรม-
ศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)

- ใหความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรม-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๓ อนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๙

- อนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาท่ี ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๕๐ คน ท้ังนี้ ใหมีผลสําเร็จ
การศึกษาวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.๔ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑในการแตงตั้ง ศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และอาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๑. ศ.ดร.วลัลภ สุระกําพลธร  ประธาน
กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ

๒. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ  กรรมการ
กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ

๓. ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน กรรมการ
กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑในการแตงตั้ง ศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย-
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังเสนอ โดยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหแนวทางในการ
ปรับปรุงขอบังคับดังกลาวใน ๒ – ๓
ประเด็น ดังนี้

๑. ตามขอบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนด
“ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับฯ
ขอนี้ขัดกับประกาศ  ก.พ.อ.  ท่ีใหสภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีในการแตงตั้ง

- กองบริหารงานบุคคล



ผูทรงคุณวุฒิ
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

กรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

เลขานุการ
๖. นางนงลักษณ ทองนาค

ผูชวยเลขานุการ
๗. นางสาวสติมา  สุวรรณแสงศรี

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย จึงควรกําหนดใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับ

๒. ใหมีคณะกรรมการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งตามขอบังคับเดิมไมได
กําหนดไว

๓. ควรกําหนดปริมาณงานของอาจารย
พิเศษ

๔.๕ อนุมัติปรับคาเปาหมายตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และคาเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙

- อนุมัติปรับคาเปาหมายตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และคาเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

- กองนโยบายและแผน

๔.๖ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหา
อธิการบดี และพิจารณาเลือกผูเปนกรรมการฯ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

- เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาอธิการบดี
ตามองคประกอบและสัดสวนของกรรมการ
- เลือก นางสาวพวงเพชร  สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปน ประธานกรรมการปรับปรุงแกไข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

การสรรหาอธิการบดี และ ศ.สุดาศิริ
วศวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเปนรองประธานกรรมการ

ท้ังนี้ ใหกรรมการปรับปรุงแกไขขอบังคับ
นําขอเสนอแนะจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยท้ังเรื่ององคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาท่ีเสนอแนะใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํารวมเปน
กรรมการสรรหาอธิการบดี พรอมท้ัง
เทียบเคียงหลักเกณฑการสรรหาอธิการบดี
ของ มทร. อ่ืน ๆ มาประกอบในการ

- กองบริหารงานบุคคล



ดําเนินการแกไขขอบังคับวาดวยการสรรหา
อธิการบดีดวย

๔.๗ อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจําป ๒๕๕๙

- อนุมัติแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน

- ดร.ชวลิต  นิ่มละออ
เปนประธานกรรมการ

- นายชุมพล  เท่ียงธรรม  เปนกรรมการ
- นางศรีวิชชา  รักจํารูญ  เปนกรรมการ

- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ คน
- ผศ.เฉลิม  มัติโก  เปนกรรมการ
- ผศ.ดร.พิศิษฎ  โภคารัตนกุล

เปนกรรมการ
- เห็นชอบแตงตั้ง ผศ.ปานทิพย ผดุงศิลป

เปนเลขานุการ
และ ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล

เปนผูชวยเลขานุการ
- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม
เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

- งานสภามหาวิทยาลัย

๔.๘ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- กองนโยบายและแผน


