รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อเรื่อง / มติ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๔
หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยี
เสื้อผา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง)
วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ (หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๔๔)
๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง)
วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๔)
๔.๒ ขออนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต จํานวน ๒ วิชาเอก และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) จํานวน
๒ วิชาเอก ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต วิชาเอกการเงิน (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ตอเนื่อง) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง)
วิชาเอกการเงิน
(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ

- อนุมัติ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- อนุมัติ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ชื่อเรื่อง / มติ
๔.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนความตองการพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผูสอนและสายสนับสนุน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ผลการดําเนินการ
- ใหความเห็นชอบ

ผูดําเนินการ
- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๑. อนุมัติใหขยายระยะเวลาของ
กรอบอัตรา
กําลังบุคลากรสายสนับสนุน
ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เปน
ปงบประมาณ
๒๕๕๕ – ๒๕๖๐
๒. ใหความเห็นชอบแผนความ
ตองการอัตรา
กําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผูสอนและ
สายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๕๗
– ๒๕๖๐
จํานวน ๗๑๙ ตําแหนง
๔.๕ ขออนุมัติในหลักการนําเงินรายได
- อนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในสลาก
นําเงินรายไดไปลงทุนในสลากออก
ออมสินพิเศษเพิ่มเติม
สินพิเศษเพิ่มเติม
โดยจํานวนเงินลงทุนใหอยูในการ
พิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได
๔.๖ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของ - รับทราบ ผลการประเมิน และ
คณบดี ผูอํานวยการ
แจงผล
สถาบัน/สํานัก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
การประเมินกับผูรับการประเมิน
โดยตรง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
- รับทราบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

- กองบริหารงานบุคคล

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะบริหารธุรกิจ

- คณะบริหารธุรกิจ

- รับทราบ

- คณะกรรมการบริหาร
เงินรายได

- กองบริหารงานบุคคล

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชื่อเรื่อง / มติ
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕.๖ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน
๖ หลักสูตร
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะศิลปศาสตร
๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๕.๙ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๕.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ
๕.๑๓ รายงานขาวประชาสัมพันธ
มทร.พระนคร
๕.๑๔ รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๕)

ผลการดําเนินการ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

ผูดําเนินการ
- คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- รับทราบ

- คณะศิลปศาสตร

- รับทราบ

- คณะวิศวกรรมศาสตร

- รับทราบ

- คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- กองประชาสัมพันธ

- รับทราบ

- กองนโยบายและแผน

