๔
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชื่อเรื่อง / มติ

เรื่องสืบเนื่อง
- รายงานจํานวนผูสมัครและรับจริงเขาศึกษาตอ
ปการศึกษา ๒๕๕๖
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ อนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จํานวน ๗๑ คน
ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๙ คน
๔.๒ อนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ป.บัณฑิต (เพิ่มเติม)
๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔.๔ พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน
๔.๕ พิจารณารายงานทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๔.๖ ขออนุมัติจายเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว จากเงินรายได
จํานวนเงิน ๒๓๕,๑๒๓.๐๑ สําหรับพนักงาน

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ

- รับทราบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- อนุมัติ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- อนุมัติ

- กองนโยบายและแผน

- ใหความเห็นชอบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- ใหความเห็นชอบ

- กองบริหารงานบุคคล

- รับทราบ

- กองคลัง

- เห็นชอบ

- กองนโยบายและแผน
- กองคลัง

๕
ชื่อเรื่อง / มติ
มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๘๒๖,๐๐๘.๔๘
ใชงบประมาณจากเงินกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๔.๗ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)
๕.๒ รายงานการรับจายเงินในการจัดงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔
๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ

- รับทราบ ดังนี้
๑. ประชุมวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ จะมีวาระ
การประชุม คือ รับรองรายงานการ
ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญา (ถามี)
พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดี
๒. จํานวนเวลาในการแถลงนโยบาย
รายละ ๓๐ นาที ตอบคําถาม ๒ คําถาม
ใชเวลา ๑๐ นาที สําหรับคําถามให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานตั้ง
คําถาม ๑ คําถาม สงใหนายกสภา
มหาวิทยาลัย และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเลือก ๒ คําถามสําหรับผูเขา
แถลงนโยบาย
ทุกราย
๓. นายกสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิออก
เสียง
ลงคะแนนเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดี
๔. ใหใชวิธีลงคะแนนลับ
๕. ใหใชวิธีนับคะแนนโดยเปดเผย
- รับทราบ

- งานสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

- กองคลัง

- รับทราบ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- รับทราบ

- คณะบริหารธุรกิจ

๖
ชื่อเรื่อง / มติ
๕.๕ รายงานขาวประชาสัมพันธ มทร.พระนคร
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๕.๘ รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖)
๕.๙ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๕.๑๒ การอนุมัติใชเงินรายไดสะสมของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๑๓ ประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ฉบับ
๕.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๕.๑๕ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะศิลปศาสตร
๕.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
๕.๑๗ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
๕.๑๘ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะครุศาสตรอุตสาหรรม
๕.๑๙ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดี (ฉบับที่ ๒)

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

ผลการดําเนินการ

ผูดําเนินการ
- กองประชาสัมพันธ
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
- คณะครุศาสตร
อุตสากรรม
- กองนโยบายและแผน

- รับทราบ

- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- คณะวิศวกรรมศาสตร

- รับทราบ

- กองนโยบายและแผน

- รับทราบ

- สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
- คณะศิลปศาสตร

- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
- คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
- งานสภามหาวิทยาลัย

