
๑ 

 

ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา  จ านวน ๕ เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    แต่งตั้ง  ศาสตราจารย์กิตติคุณก าจร  สุนพงษ์ศรี              
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ตั้งแต่วันท่ี            
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  จนถึงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  เป็นวาระที่ ๒  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโท  ภาคการศึกษาที่ ๒
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษา
ท่ี ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๔ ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  และอีก ๑ ราย  
ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอก  ระดับปรญิญาโท  
ภาคการศึกษาที่ ๓  และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ ดังน้ี 
     ๑.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗          
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๖ ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี                    
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๕ ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
     ๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   
          ๒.๑  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  จ านวน  ๒  ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
 จ านวน  ๒  ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 จ านวน  ๒  ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
 จ านวน  ๑  ราย ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘       

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

  

          ๒.๒  คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
 จ านวน  ๖  ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
     ๓.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗    
จ านวน ๓๔๒ ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติแผนรบันักศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    แผนรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จ านวน ๙๓ สาขา  จ านวน ๔,๐๙๕ คน  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๕ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลกัสูตร      
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพ
เสนอ  ดังน้ี 

 ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรท่ีรับการประเมิน
คุณภาพ จ านวน ๕๒ หลักสูตร 

หลักสูตรท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ๔๘ หลักสูตร 

 หลักสูตรที่ได้ระดบัคุณภาพดีมาก (๔.๐๑ – ๕.๐๐) ๐ หลักสูตร 

 หลักสูตรที่ได้ระดบัคุณภาพดี (๓.๐๑ – ๔.๐๐) ๔ หลักสูตร 

 หลักสูตรที่ได้ระดบัคุณภาพปานกลาง (๒.๐๑ – ๓.๐๐) ๒๗ หลักสูตร 

 หลักสูตรที่ได้ระดบัคุณภาพน้อย (๐.๐๑ – ๒.๐๐) ๑๗ หลักสูตร 

หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด            
โดย สกอ. (ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี ๑) 

๔ หลักสูตร 
 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

  

ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

 ๑.  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ได้คะแนน ๒.๖๑ 
 ๒.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้คะแนน ๒.๗๓ 
 ๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้คะแนน ๒.๗๕ 
 ๔.  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี   ได้คะแนน ๒.๘๗ 
 ๕.  วิทยาลัยเพาะชา่ง   ได้คะแนน ๓.๒๓ 
 ๖.  คณะศิลปศาสตร์   ได้คะแนน  ๓.๓๕ 
 ๗.  คณะบริหารธุรกิจ   ได้คะแนน ๓.๕๐ 
 ๘.  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   ได้คะแนน ๓.๕๕ 
 ๙.  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ  ได้คะแนน ๔.๓๐ 
 ๑๐.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้คะแนน ๒.๘๑ 
 ๑๑.  ส านักงานอธิการบดี   ได้คะแนน ๓.๔๐ 
 ๑๒.  ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล   ได้คะแนน ๓.๘๖ 
 ๑๓.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน ๓.๙๕ 
 ๑๔.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้คะแนน ๓.๙๖ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑. มหาวิทยาลยัควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ 

สกอ.  อาจเกลีย่อาจารย์จากคณะหน่ึงมายังอีกคณะหน่ึงเพ่ือให้เต็มก็ได้ 
๒. มหาวิทยาลยัควรผลักดันให้อาจารย์ทุกคณะมีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
๓. แนวทางการคัดเลือกบุคคลมาเป็นอาจารย์  นอกเหนือจากการมีคุณวุฒิระดับ    

ปริญญาตรี  ปริญญาเอกแล้ว  ควรค านึงถึงคุณภาพของบุคคลน้ันด้วย 
 ๔.  ส าหรับคณะหรือหน่วยงานท่ีได้คะแนนต่ า  ขาดในเรื่องกระบวนการท างานไม่ชัดเจน    
                      ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่  ควรศึกษาหาข้อมูลจากคณะท่ีสามารถท าคะแนนในข้อน้ีได้ดี 

 



๔ 

 

เรื่องเสนอเพือ่ทราบ  จ านวน  ๖  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน   
๒ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลหลักสูตรท่ีผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๒ รายงานผลการปรับปรงุแก้ไขอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ทีผ่่านการรับทราบการให้ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน   
๒  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๓ รายงานผลการปิดหลกัสูตร  ที่ผ่านการ
รับทราบการปิดหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน   
๑  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปิดหลักสูตร  ท่ีผ่านการรับทราบการปิด
หลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๑ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลยัเสนอ  และแจ้งให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

-  คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 



๕ 

 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๕ การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด  วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

-  มหาวิทยาลัย 

๕.๖ รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ   ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบเสนอ  
และก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  แถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ   
และแผนพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลยั  ในวันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   เวลา ๑๐.๓๐ น.       
เป็นต้นไป  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

-  คณะกรรมการ       
สรรหาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 


