
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๑/๒๕๕๙  วันองัคารที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙   

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘)  ของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘)  ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๘  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  

และงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙  ของวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับแผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  และ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์เสนอ 

-  คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานฯ 

๔.๒ 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม)  จ านวน ๑ ราย  
และอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๑ ราย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  และข้อ ๒  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา       
วิศวกรรมโยธา  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เพิ่มเติม)  จ านวน ๑ ราย   
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
     ๒.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ  ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

     ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
จ านวน ๑ ราย  ที่เสนอมานั้น  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.  การบันทึกต้นเรื่อง  คณะควรบันทึกให้ชัดเจนว่าต้นเหตุเกิดจากอะไร  ครบถ้วน  ให้
สามารถเข้าใจที่มาของปัญหาได้โดยง่าย 
     ๒.  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบว่า  ยังมีกรณีแบบนี้อีกหรือไม่  ถ้ามี
จะแก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
     ๓.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบ
รายช่ือผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   

 

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์          
ประจ าหลักสูตร  ของวิทยาลัยเพาะช่าง   
จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของวิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓) 
     ๒.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
จ านวน ๓ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน ๓ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
     ๒.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
     ๓.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     -  มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องออกจากที่ประชุม - -  ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม     
ความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chi Nan 
University ไต้หวัน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  กับ  National Chi Nan University  ไต้หวัน  ตามที่
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 

-  ศูนย์ภาษาและอาเซียน
ศึกษา 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย     
บัวบูชา  ลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี            
ฝ่ายกิจการนักศึกษา     

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  บัวบูชา  ลาออก  
จากการด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ   

-  มหาวิทยาลัย 
-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๘ พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี  ครั้งที่สอง  ครบ ๒๔ เดือน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี   
ครั้งที่สอง  ครบ ๒๔ เดือน  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๐.๙๘ คะแนน  คิดเป็นผลการประเมิน      
อยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเสนอ 

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ 

การให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๒  
หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๔ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๒ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา  จ านวน ๒ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ    
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน  
และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ    
๒๕๕๘  ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ของกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ  เสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 


