
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  ขออนุมัติปรับปรุงการแบงสวน
ราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
-  อนุมัติ 
 

 
-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒  การปรับอัตราคาตอบแทน 
ลูกจางชั่วคราว 

-  อนุมัติ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติใหลูกจางชั่วคราวไดรับการ 
ปรับอัตราคาจางตามการกําหนดอัตรา 
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
ใหม โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานแลวแตกรณี 
   ๒. อนุมัติใหปรับอัตราคาจางสําหรับ 
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จาก 
๗,๔๖๐ บาท เปน ๘,๓๔๐ บาท 

-  กองคลัง 
-  กองบริหารงานบุคคล 

     ๓. อนุมัติใหลูกจางชั่วคราววุฒ ิ
ปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีไดรับ
คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๕๐๐ บาท 
ตอคน ยกเวนพนักงานขับรถยนตไดรับ 
คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ 
บาทตอคน 
   ๔. การปรับอัตราคาจางใหมีผลบังคับ 
ใชตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕  

เปนตนไป 

 

๔.๓  อนุมัติผูสมควรไดรับปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

-  อนุมัติ ทูลเกลาถวายฯ ปริญญา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิฃาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ แดสมเด็จพระ            
ราชาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก 
สมเด็จพระราชาธิบดี แหงราชอาณาจักร 
ภูฏาน 

-  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๔  ขอความเห็นชอบโครงสรางของ 
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๕  ขอความเห็นชอบเปดสอนหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(ภาคพิเศษ) ตามโครงการความรวมมือกับ 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
๔.๖  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๗  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชี 
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๘  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๙  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๑๐  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) จํานวน ๔ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑. สาขาวิชาการจัดการ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๒. สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๓. สาขาวิชาการเงิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๔. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๔.๑๑  รายงานการดําเนินงานดานการเงิน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาสท่ี ๒) 

-  อนุมัติ  
     

-  กองคลัง 

๔.๑๒  การปรับปรุงกรอบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-  เห็นชอบ -  สํานักประกันคุณภาพ 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) 

 
-  รับทราบ 

 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 

 
 



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
๕.๒  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะบริหารธุรกิจ 

-  รับทราบ -  คณะบริหารธุรกิจ 

๕.๓  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟชั่น 

-  รับทราบ -  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น 

๕.๔  รายงานผลการดําเนินงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  รับทราบ -  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๕  การปดรับนักศึกษาการจัดการศึกษา 
นอกสถานท่ีตั้ง (ลพบุรี) ของ 
คณะบริหารธุรกิจ 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๕.๖  การงดรับนักศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๕.๗  รายงานผลการดําเนินงานของ 
กองศิลปวัฒนธรรม 

-  รับทราบ -  กองศิลปวัฒนธรรม 

๕.๘  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๕.๙  รายงานผลงานคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

-  รับทราบ -  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

๕.๑๐  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 
การออกแบบ 

-  รับทราบ -  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และการออกแบบ 

๕.๑๑  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะศิลปศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะศิลปศาสตร 
 

๕.๑๒  รายงานผลงานคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

๕.๑๓  บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ 
โลเกียรติคุณของ สมศ. ป ๒๕๕๕ 

-  รับทราบ -  สํานักประกันคุณภาพ 

๕.๑๔  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

-  รับทราบ -  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

๕.๑๕  รายงานขาวประชาสัมพันธ 
มทร.พระนคร 

-  รับทราบ -  กองประชาสัมพันธ 

๕.๑๖  รายงานผลงานคณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 

-  รับทราบ -  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 
 
 
 


