
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2553  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2553 

 
ชื่อเร่ือง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
       ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
       ของอธิการบดี 

 
-  อนุมัติแต่งตั้ง  
   นายชวลิต  นิ่มละออ  ประธาน 
   นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการ 
   นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี  กรรมการ 
   นายกิจจา   ใจเย็น          กรรมการ 
   นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร  กรรมการ 

   นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง 
           เลขานุการ 
   นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ลงนาม เมื่อวันที่  31  ส.ค.  2553 

 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 

3.2  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัด 
       สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
       พ.ศ. 2553 

-  แก้ไขจ านวน และองค์ประกอบ 
    ของคณะกรรมการส่งเสริมและ 
    พัฒนาสหกิจศึกษาและการ   
    ฝึกงานวิชาชีพประจ า 
    มหาวิทยาลัยและประจ าคณะ 
 -  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ลงนาม เมื่อวันที่  31  ส.ค.  2553 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
   งานทะเบียน 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  8  ก.ย.  2553 
 

3.3  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงิน 
       เพื่อจัดการสหกิจศึกษาและการ 
       ฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 

-  แก้ไขจ านวน และองค์ประกอบ 
    ของคณะกรรมการส่งเสริมและ 
    พัฒนาสหกิจศึกษาและการ   
    ฝึกงานวิชาชีพประจ า 
    มหาวิทยาลัยและประจ าคณะ 
 -  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ลงนาม เมื่อวันที่  31  ส.ค.  2553 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
   งานทะเบียน 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  8  ก.ย.  2553 

 



 ๒ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2553  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2553 

 
ชื่อเร่ือง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  อนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุสาธารณะ 
       เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHZ 

 
-  อนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   พระนคร 

 
-  กองบริหารงานบุคคล 
-  คณะเทคโนโลยี 
    สื่อสารมวลชน 

4.2  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

-  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
   จ านวน 242,052,150 บาท 

-  กองนโยบายและแผน 

4.3  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่าย 
       ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจ า 
       วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย 
       เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

-  อนุมัติ 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ลงนาม เมื่อวันที่  31  ส.ค.  2553 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  8  ก.ย.  2553 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.4  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการรับ -   
       จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตร 
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       ภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ 
       พ.ศ. 2553 

-  อนุมัติ 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ลงนาม เมื่อวันที่  31  ส.ค.  2553 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  8  ก.ย.  2553 
-  กองคลัง 

4.5  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่าย 
       เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2)  
       พ.ศ. 2553 

-  อนุมัติ 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ลงนาม เมื่อวันที่  31  ส.ค.  2553 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  8  ก.ย.  2553 
-  กองบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 



 ๓ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2553  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2553 

 
ชื่อเร่ือง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

4.6  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 

-  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   (เพิ่มเติม) ของคณะศิลปศาสตร์ 
   เน่ืองจากโครงการความร่วมมือ 
   กับ วิทยาลัยอาชีพและเทคโนโลยี 
   หนานหนิง มีนักศึกษาลงทะเบียน 
   เรียนในระบบเพิ่มขึ้น 58 คน 

-  กองนโยบายและแผน 

4.7  การอนุมัติจ่ายเงินรายได้ -  อนุมัติให้จ่ายเงินรายได้สะสม 
   ของหน่วยงานเป็นเงินประจ า 
   ต าแหน่ง และเงินค่าตอบแทน 
   รายเดือนแก่ผู้รักษาราชการแทน 
   หรือปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง 
   เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน 
   และเลขานุการส านัก 

-  งานสภามหาวิทยาลัย 
-  กองบริหารงานบุคคล 
-  กองคลัง 

 


