
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 
ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบการแตงตั้ง 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑. อธิการบดี           ประธาน     
   ๒. รองอธิการดานบริหารและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย           รองประธาน 
   ๓. รศ.บุษรา  สรอยระยา  กรรมการ 
   ๔. นายมนตรี รัตนวิจิตร   กรรมการ 
   ๕. นางวันดี ชวยประยูรวงศ  กรรมการ 
   ๖. ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ กรรมการ 
   ๗. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง    กรรมการ 
   ๘. นายสุพล เชิดชูพงษ       กรรมการ 
   ๙. ผอ.กองบริหารงานบุคคล กรรมการและ 
                                      เลขานุการ 
 ๑๐. นางนงลักษณ ทองนาค ผูชวยเลขานุการ 

 
 

 
-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
   ๒. รองอธิการบดีดานบริหารและ 
กิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
   ๓. นายสวุรรณ ชนะสงคราม (ผูทรงคุณวุฒิ)              
กรรมการ 
   ๔. นางสมอัปสร ปนสุข  (ผูทรงคุณวุฒิ)              
กรรมการ 
   ๕. ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล กรรมการ 

-  อนุมัติรายชื่อดังเสนอ และเห็นชอบให
เบิกคาเบี้ยประชุมตามระเบียบวาดวย
การจายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

   ๖. ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ   กรรมการ 
   ๗. ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล     กรรมการ 
   ๘. นางจุฬาภรณ ตันติประสงค กรรมการ 
   ๙. นางศรีสุดา อยูแยมศรี       กรรมการ 
 ๑๐. นายทง ลานธารทอง         กรรมการ 
 ๑๑. ผอ.กองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
                                      และเลขานุการ 
 ๑๒. นางนงลักษณ ทองนาค  ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๓. น.ส.ขนิษฐา วิชัยดิษฐ    ผูชวยเลขานุการ  

  



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
๔.๓  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  ใหความเห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๔  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ- 
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  ใหความเห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๕  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร- 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

-  ใหความเห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๖  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  ใหความเห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๗  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) และสาขาวิชาการเงิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  ใหความเห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๔.๘  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-  ใหความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-  สํานักประกันคุณภาพ 

๔.๙  การพัฒนามาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา 

-  ใหความเห็นชอบมาตรฐานตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

-  สํานักประกันคุณภาพ 

๔.๑๐ ขอความเห็นชอบโครงสรางหลักสูตร 
และแผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

-  ใหความเห็นชอบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๕.๑  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๕(๒) 

 
-  รับทราบ 

 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนและ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายก 
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 
 

-  รับทราบ -  งานสภามหาวิทยาลัย 



ช่ือเรื่อง / มติ ผลการดําเนินการ ผูดําเนินการ 
๕.๓  รายงานผลการดําเนินงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  รับทราบ -  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๔  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-  รับทราบ -  คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ี

๕.๕  รายงานผลการดําเนินงานของ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

-  รับทราบ -  สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

๕.๖  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

๕.๗  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

-  รับทราบ -  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

๕.๘  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะบริหารธุรกิจ 

-  รับทราบ -  คณะบริหารธุรกิจ 

๕.๙  รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะศิลปศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะศิลปศาสตร 

๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

-  รับทราบ -  คณะเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน 

๕.๑๑ รายงานขาวประชาสัมพันธ  
มทร.พระนคร 

-  รับทราบ -  กองประชาสัมพันธ 

๕.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

-  รับทราบ -  คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตรและการออกแบบ 

๕.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

-  รับทราบ -  คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

๕.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

-  รับทราบ -  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๕.๑๕ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตรา 
การนําสงเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากโครงการ 
บริการสังคม (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “คอมพิวเตอรสําหรับผูสูงอายุ”) 

-  รับทราบ -  กองคลัง 

๕.๑๖ รายงานการจัดอันดับ “Webometrics 
Ranking of World Universitites” ป ๒๐๑๓ 

-  รับทราบ -  สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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