
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 
ชื่อเรื่อง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ 
ประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ 
วิทยุกระจายเสียง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

 
- เพ่ิมรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 
- เสนอ สกอ. พิจารณาให้ความ 
เห็นชอบต่อไป 

 
-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
 

๔.๒  ให้ความเห็นชอบการลงนาม 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร กับ UNIVA La Universidad 
Catolica ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 

-  เสนอ สกอ. ทราบ 
 

-  กองวิเทศสัมพันธ์ 
 

๔.๓  อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(เพ่ิมเติม) 

-  อนุมัติ โดยให้มีผลส าเร็จการศึกษา 
วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
 

๔.๔  ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” 

-  อนุมัติให้จ่ายเงินรายได้ จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

-  กองคลัง 

๔.๕  ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้เพ่ือสนับสนุน 
“โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจช่วยภัย 
น้ าท่วม” 

-  อนุมัติจ่ายเงินรายได้ จ านวน 
๑๐๖,๙๔๔ บาท เพื่อสนับสนุน 
“โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจช่วย
ภัยน้ าท่วม” 

-  กองคลัง 

๔.๖  ขออนุมัติเงินรายได้สมทบเงินรางวัล 
ส าหรับผู้บริหารและพนักงานราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-  อนุมัติจ่ายเงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลัย จ านวน ๔๑๓,๐๐๐ 
บาท สมทบเงินรางวัลส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงานราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-  กองคลัง 

๔.๗  ขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ 
เพ่ิมเติม 

-  เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการ
เปิดบัญชีเงินฝากประเภทประจ าเพื่อ 
การลงทุนและหรือเงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์จาก ๕ ธนาคาร เป็น ๙ 
ธนาคาร ตามระเบียบว่าด้วย 
การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒(๔) และ (๕) 

-  กองคลัง 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

ชื่อเรื่อง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
๔.๘  การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาม
คุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดใหม่ ณ วันที่  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๓ โดยใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

๑.  อนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับ
การปรับอัตราค่าจ้างตามการก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองใหม่ โดยใช้เงินรายได้สะสม
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
แล้วแต่กรณี 
๒.  อนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้าง
ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โดยเทียบเคียงจากบัญชี
ลูกจ้างประจ า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

-  กองบริหารงานบุคคล 
-  กองคลัง 

๔.๙  อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผศ.เฟ่ืองฟ้า   
เมฆเกรียงไกร ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  ๑  
มีนาคม  ๒๕๕๔ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๐  ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

-  ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งครบรอบวาระท่ี
ต้องปรับปรุง และจัดท าให้เข้ากับ
กรอบ TQF 
-  เสนอ สกอ. ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
-  คณะบริหารธุรกิจ 

๔.๑๑  ขอความเห็นชอบการปรับปรุง 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

-  ปรับปรุงให้เข้ากับกรอบ TQF 
และรองรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ปัญหาการเทียบโอนหลักสูตร 
-  เสนอ สกอ. ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๔.๑๒  อนุมัติโครงการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง สาขาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ  

-  อนุมัต ิ -  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
-  คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 

 


