
รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2553  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2553 

 
ชื่อเร่ือง / มติ ผลการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วย  
       ทุนการศึกษาฝึกอบรมและดูงาน 
       พ.ศ. 2553 

 
-  แก้ไของค์ประกอบของคณะ 
   กรรมการทุนการศึกษา ในข้อ 5  
   และการชดใช้ทุนให้เป็นระยะ 
   เวลาสองเท่าของระยะเวลารับทุน  
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ลงนาม เมื่อวันที่  26  ก.ค. 2553 

 
-  กองบริหารงานบุคคล 
- งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  19  ส.ค.  2553 
 

4.2  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการคัดเลือก  
       บุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์ 
       พ.ศ. 2553 

-  แก้ไขชื่อระเบียบ 
-  ปรับปรุงองค์ประกอบของ 
   คณะกรรมการคัดเลือก 
-  เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ 
   คณะกรรมการคัดเลือก 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ลงนาม เมื่อวันที่  26  ก.ค. 2553   

-  กองบริหารงานบุคคล 
- งานสภามหาวิทยาลัย 
   แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
   เมื่อวันที่  19  ส.ค.  2553 
 

4.3  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงิน 
       ประจ าต าแหน่งผู้บริหารและ 
       ค่าตอบแทนรายเดือน พ.ศ. 2553 

-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ลงนาม เมื่อวันที่  26     
    ก.ค. 2553  

-  กองบริหารงานบุคคล 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 
    แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
    เมื่อวันที่  19  ส.ค.  2553 

4.4  การอนุมัติการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
       และเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ 
       เงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้รักษา 
       ราชการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่ใน 
       ต าแหน่งเลขานุการคณะ 
       เลขานุการสถาบัน และเลขานุการ  
       ส านัก  

-  อนุมัติให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ 
   สะสมของหน่วยงาน 

-  กองบริหารงานบุคคล 
-  กองคลัง 
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4.7  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
       อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
       (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

-  เห็นชอบ และน าเสนอ สกอ. 
   ต่อไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
    งานทะเบียน 
 

4.8  เป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัย 
       เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       ปีการศึกษา 2553 

-  อนุมัติ เป้าหมายคุณภาพของ 
   มหาวิทยาลัย 11 องค์ประกอบ 
   64 ตัวบ่งชี้ 

-  ส านักประกันคุณภาพ 

4.9  ตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่ม 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

-  อนุมัติ ตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์ 
   ของมหาวิทยาลัย คือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11-1  ระบบกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิต 
นักปฏิบัติ (Hands-on) 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 11-2  กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนใช้ทักษะที่มี 
เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based Education – Training) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 11-3  มีระบบและกลไก 
การสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) 

-  ส านักประกันคุณภาพ 

4.10  ขอความเห็นชอบการสร้าง 
         ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
         พระนคร กับ สถาบันในต่างประเทศ 

-  เห็นชอบ และแจ้งให้ สกอ. 
   ทราบต่อไป 

-  กองวิเทศสัมพันธ์ 
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4.11  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
         ราชมงคลพระนครว่าด้วยการได้มา 
         ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 

-  อนุมัติ  
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ลงนาม เมื่อวันที่  26  ก.ค. 2553 

-  กองบริหารงานบุคคล 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 
    แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
    เมื่อวันที่  19  ส.ค.  2553 

4.12  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
         ราชมงคลพระนครว่าด้วย 
         การประเมินประสิทธิภาพ 
         การปฏิบัติงานของอธิการบดี  
         พ.ศ. 2553 

-  อนุมัติร่างข้อบังคับ และแบบ 
   ประเมินประสิทธิภาพ 
   การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
-  เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ลงนาม เมื่อวันที่  26  ก.ค. 2553 

-  กองบริหารงานบุคคล 
-  งานสภามหาวิทยาลัย 
    แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 
    เมื่อวันที่  19  ส.ค.  2553 

4.13  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
         พระนครว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษา 
         และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. .... 

-  น ากลับไปทบทวนในเร่ือง 
   องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
   และค่าตอบแทนของกรรมการ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
   งานทะเบียน 

4.14  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
         ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงิน 
         เพื่อการจัดสหกิจศึกษาและการ 
         ฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. ... 

-  น ากลับไปทบทวนให้สอดคล้อง 
   กับ 4.13 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
   งานทะเบียน 

 
 
 
 


