
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 
ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจําป ๒๕๕๕  

 
-  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี ประจําป ๒๕๕๕ ดังนี้ 
   ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน 
       ๑.๑ นายชวลิต  นิ่มละออ 
เปนประธานกรรมการ 
       ๑.๒ นายชุมพล  เท่ียงธรรม 
เปนกรรมการ 
       ๑.๓ นางศรีวิชชา  รักจํารูญ 
เปนกรรมการ 
   ๒. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 
สองคน 
       ๒.๑ ดร.กิจจา  ใจเย็น 
เปนกรรมการ 
       ๒.๒ นางขนิษฐา  คุณาลัย 
เปนกรรมการ 
   ๓. นายเชาวเลิศ  ขวัญเมือง 
เปนเลขานุการ 
   ๔. ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
เปนผูชวยเลขานุการ 

 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 

๔.๒ รายงานการดําเนินงานดานการเงิน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไตรมาสท่ี ๓) 

-  เห็นชอบ -  กองคลัง 

๔.๓ อนุมัติงบประมาณเงินรายได  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท 

-  อนุมัติ -  กองนโยบายและแผน 

๔.๔ อนุมัติการปดดําเนินการหลักสูตร 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก 
คหกรรมศาสตรท่ัวไป-ธุรกิจงานประดิษฐ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) 

-  อนุมัติ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

 
 



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
๔.๕ อนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาฤดูรอน 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) และรายนาม 
ผูท่ีสมควรไดรับเหรียญเกียรตินิยม 
เหรียญทอง-เหรียญเงิน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔ 

-  อนุมัติ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  เห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๕.๑  การปรับปรุงการแบงสวนราชการ 
ในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 

 
-  รับทราบ 

 
-  กองบริหารงานบุคคล 

๕.๒  รายงานผลการดําเนินงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  รับทราบ -  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟชั่น 

-  รับทราบ -  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ออกแบบแฟชั่น 

๕.๔  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  รับทราบ -  คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ี

๕.๕  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๕.๖  รายงานผลการดําเนินงานของ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๕.๗  สํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิและ 
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของ 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ท้ัง ๙ แหง จํานวน ๒๒ สาขาวิชา 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๕.๘  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบการใหความ 
เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
จํานวน ๓ สาขาวิชา 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

 
 



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
๕.๙  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
จํานวน ๓ สาขาวิชา 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะบริหารธุรกิจ 

-  รับทราบ -  คณะบริหารธุรกิจ 

๕.๑๑  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

๕.๑๒  รายงานขาวประชาสัมพันธ 
มทร.พระนคร 

-  รับทราบ -  กองประชาสัมพันธ 

๕.๑๓  การอนุมัติจายเงินรายไดสะสม 
ของหนวยงาน 

 
-  รับทราบ 

 
-  กองนโยบายและแผน 

๕.๑๔  รายงานผลการปฏิบัตหินาท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํา 
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

-  รับทราบ -  สํานักงานตรวจสอบภายใน 

๕.๑๕  รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๔ 

-  รับทราบ -  งานสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๖  รายงานผลงานคณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 

-  รับทราบ -  คณะครุศาสตอุตสาหกรรม 
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