
๑ 

 

ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน  ๑๗  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติก าหนดจ านวนต าแหน่ง    

ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพิ่มจ านวน  ๒  อัตรา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ิม  จ านวน  ๒  อัตรา   
โดยเบิกเงินประจ าต าแหน่งจากเงินงบประมาณรายไดข้องมหาวิทยาลยั  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล
เสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพจิารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

     มตสิภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งให้  ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน  เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มีวาระอยู่ในต าแหน่งสามปี  และตั้งแต่
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง  นอกน้ัน  คงเดิม 

-  กองบริหารงานบุคคล  

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม  
ความร่วมมือทางวิชาการกับ  UNIVERSITI  
TEKNIKAL MARA SDN. BHD. (UniKL) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องเพ่ือไปศึกษาข้อมูลในการท า  MOU  
และทบทวนสัญญาใหม่ตามท่ีท่ีประชุมเสนอแนะ 
 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุงแก้ไข
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ของคณะบริหารธุรกจิ   
จ านวน  ๖  หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  ๖  หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังน้ี 
     ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๕๖)  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 
     ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 
     ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  พ้ืนท่ีศาลายา  และศูนย์ราชบุรี 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
และงานทะเบียน 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
       ๔.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตร

นานาชาติ  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕)  พ้ืนท่ีศาลายา 
     ๕.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓)     
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  และศูนย์ราชบุรี 
     ๖.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  
ศูนย์ราชบุรี 

 

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี-
บัณฑิต  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓)   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

     มตสิภา  มทร.รตันโกสินทร ์    เห็นชอบ     การเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-  
ดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามท่ีส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
และงานทะเบียน 
 

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร         
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ           
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕)  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. ๒๕๕๕)  พ้ืนท่ีวิทยาเขตวังไกลกังวล  ของวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ  ตามท่ีส านัก    
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ  ส าหรบั
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ    
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบบัที่...)  
พ.ศ. .... 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ      ในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  ตามท่ีส านัก 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังน้ี   
     ๑.  เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ  ส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี...)  พ.ศ. .... 
     ๒.  เห็นชอบในการให้พระราชกฤษฎีกาฯ  ดังกล่าวมผีลบังคับใช้ย้อนหลัง  ตั้งแต่วันท่ี          
๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๙ พิจารณาอนมุัติผูส้มควรได้รบัปริญญา

กิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  
จ านวน  ๙  ราย    

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัต ิ     ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗  จ านวน  ๙  ราย  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิเสนอ  ดังน้ี 

   ๑.  นายดสิธร     วัชโรทัย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  วิทยาลยันวัตกรรมการจดัการ 
      ๒.  คุณหญิงสุภรณ์     วิจิตรานุช ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
        สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง 
      ๓.  ศาสตราจารย์เดชา     วราชุน ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
     สาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง 
      ๔.  นายพีระ     นีรพิทักษ์     ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
       วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
      ๕.  นายอมร     ตั้งบรรยงค์     ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
      ๖.  นายธัญญา     โพธิ์วิจิตร      ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
       วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
      ๗.  นายธีระชน     มโนมัยพิบูลย์      ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
      ๘.  นายประทีป     เลี่ยวไพรัตน์        ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
        สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ   
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      ๙.  นายสเุทพ     จับสี  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
           สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
             คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

-  คณะกรรมการ
พิจารณาปริญญา
กิตติมศักดิ ์



๔ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย   
การสอบของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี      
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  โดยให้เพ่ิมข้อความท่ีขีดเส้นใต้ในข้อ  ๕  ในร่างระเบียบน้ี  ดังน้ี 

     “ข้อ  ๕  ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา  หัวหน้าภาควิชา  (ถ้ามี)  และหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทน  อย่างน้อย
สาขาวิชาละ  ๑  คน” 

-  คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย    
การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

 
 

-  คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย   
การด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย    
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ี
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

 

-  คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๑๓ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุน  จ านวน  ๙  ฉบับ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุน  จ านวน  ๙  ฉบับ  ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  
ดังน้ี 
     ๑.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนอาจารย์
ระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๒.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-  คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 



๕ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

       ๓.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๔.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘   
          โดยให้ปรับแก้  ข้อ  ๗  (๗.๖)  แก้จาก  “รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา”  แก้เป็น  
“รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน” 
     ๕.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนและ
สังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
         โดยให้ปรับแก้  ข้อ  ๗  (๗.๖)  แก้จาก  “รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์”  แก้เป็น  “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ” 
     ๖.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
และการกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๗.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๘.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลยั  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
           โดยให้ปรับแก้  ข้อ  ๕  (๕.๑)  แก้จาก  “เงินสมทบไม่เกินร้อยละ  ๑  ของเงินของ
มหาวิทยาลยัในแต่ละปีงบประมาณ”  แก้เป็น  “เงินสมทบไม่เกินร้อยละ  ๑  ของเงินรายได้       
ของมหาวิทยาลยัในแต่ละปีงบประมาณ” 
     ๙.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนคุ้มครอง        
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔.๑๔ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการ       
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

 

-  คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญา 



๖ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๕ พิจารณาอนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  
มาตรฐาน  ก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือ
เทียบเท่า  

     มตสิภา  มทร.รตันโกสินทร ์    อนุมัติ     รา่งประกาศสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า  ตามท่ีคณะกรรมการดา้นกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๑๖ พิจารณาอนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างประกาศสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๑๗ พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายไดส้ะสมเพือ่เป็น 
ทุนประเดิมในการด าเนินงานบริหารจัดการ
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว   
(บ้านชมคลื่น)  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดส้ะสมของ
มหาวิทยาลยัปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  จ านวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หน่ึงล้านบาทถ้วน)  
เพ่ือให้เป็นเงินทุนประเดิมใช้ในการด าเนินงานบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและ          
การท่องเท่ียว  (บ้านชมคลื่น)  ตามท่ีกองคลังเสนอ 

-  กองคลัง 
-  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  จ านวน  ๖  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘  ณ  สิ้นไตรมาสที่  ๒  (๑  ตุลาคม  
๒๕๕๗  –  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   ณ  สิน้ไตรมาสท่ี  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  –  
๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘)  ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ 
 

-  กองนโยบายและแผน 



๗ 

 

 
 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๒ รายงานผลการปรับปรงุแก้ไขอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา  จ านวน  ๕  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน  ๕  หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 
 

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรพัย์สิน
และบญัชีรายรบั  รายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๗  ของกองทนุพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน   
และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ  เสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์   

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรพัย์สิน
และบญัชีรายรบั  รายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๗  ของกองทนุสนบัสนุน
อาจารยร์ะดับปรญิญาเอก 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน    
และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก  ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ  เสนอ 

-  คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก  

๕.๕ รายงานการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณบดี   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
ครั้งทีห่นึ่ง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี       
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งท่ีหน่ึง  อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ     
และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ครั้งท่ีหน่ึง  อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่าน
การประเมินตามประกาศฯ  ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเสนอ  และมอบให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ    

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

๕.๖ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รบัรางวัล
ของนักศึกษา 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 
ของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  และวิทยาลัยเพาะช่าง  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาเสนอ 
 

-  กองพัฒนานักศึกษา 


