
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
ชื่อเรื่อง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า 
มหาวิทยาลัย  

 
-  อนุมัตแิต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.วิชัย 
โกศัลวัฒน์  และนางศรีสุดา   
อยู่แย้มศรี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕(๔) 
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัย แทนกรรมการ 
ที่พ้นจากต าแหน่ง 
-  เสนอนายกสภาลงนาม 
เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 
-  กองบริหารงานบุคคล 
 

๔.๒  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
จ านวน ๑,๔๔๕,๖๐๐ บาท 

-  อนุมัต ิ -  กองนโยบายและแผน 

๔.๓  การพิจารณาคัดเลือกประธาน 
กรรมการสรรหาคณบดี และการแต่งตั้ง 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
จ านวน ๗ คณะ 

-  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น 
ประธานกรรมการสรรหาคณบดี  
ดังนี้ 
    -  ศ.ดร.วัลลภ  สุระก าพลธร 
เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
    -  นายนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ 
เป็นประธานกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
    -  รศ.ดร.วโิรจ  อิ่มพิทักษ์ 
เป็นประธานกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
-  ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ 
เป็นประธานกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    -  นางศรีวิชชา  รักจ ารูญ 
เป็นประธานกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
-  กองบริหารงานบุคคล 



 ๒ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
ชื่อเรื่อง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

    -  นายชวลิต  นิ่มละออ 
เป็นประธานกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 
และเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีดังเสนอ 
-  เสนอนายกสภาลงนาม 
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 

๔.๔  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง 
การแบ่งส่วนงานภายในกองและส านักงาน 
ผู้อ านวยการส านัก 

-  อนุมัติให้งานสถานีวิทยุสาธารณะ 
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
FM.๙๐.๗๕ MHz.  เป็นหน่วยงาน 
ในกองกลาง  งานประกันคุณภาพ 
เป็นหน่วยงานในกองนโยบาย 
และแผน และกลุ่มการจัดการ 
ความรู้ เป็นหน่วยงานในส านัก 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๕  พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยแทน 
ต าแหน่งที่ว่างลง 

-  อนุมัติแต่งตั้งนายโอภาส   
เขียววิชัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ 
ประธานกรรมการในคณะกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 
มหาวิทยาลัย 
-  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 
มหาวิทยาลัยดังเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๖  รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-  รับทราบและเห็นชอบ -  กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 



 ๓ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
ชื่อเรื่อง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

๔.๗  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ 
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

-  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
๓ คณะ ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
และพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒.  คณะกรรมการด้านวิชาการ 
และงานวิจัย 
๓.  คณะกรรมการด้านการออก 
ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 
-  เสนอนายกสภาลงนาม 
เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 

๔.๘  อนุมัติปริญญา ประจ าภาคการศึกษา 
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

-  อนุมัติปริญญาส าหรับผู้ส าเร็จ 
การศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๙  ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 

-  อนุมัต ิ -  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๑๐  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

-  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑.  นางศรีวิชชา  รักจ ารูญ     
             ประธาน 
๒.  นายชุมพล  เที่ยงธรรม 
           รองประธาน 
๓.  นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต 
             กรรมการ 
๔.  อธิการบดี 
 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
-  กองคลัง 

 
 
 
 
 



 ๔ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
ชื่อเรื่อง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

 ๕.  รองอธิการบดีด้านวางแผน 
และคุณภาพ        กรรมการ 
๖.  นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ 
                กรรมการ 
๗.  รองอธิการบดีด้านการคลัง 
และทรัพย์สิน         
      กรรมการและเลขานุการ 
๘.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.  ผู้อ านวยการกองคลัง 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 
-  เสนอนายกสภาลงนาม 
เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 

๔.๑๑  อนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหา 
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-  อนุมัตใิห้คณะกรรมการบริหาร 
ทรัพย์สินและการจัดหารายได้มี 
อ านาจในการออกประกาศต่าง ๆ 
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภา 
มหาวิทยาลัย เนื่องจาก ประกาศ 
ต่าง ๆ เป็นการวางหลักเกณฑ์ 
วิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานประจ า 
ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการ 
ปฏิบัติงาน 
-  เสนอนายกสภาลงนาม 
เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
-  กองคลัง 

 
 


