
๑ 
 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน ๑๑ เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของส านัก            
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบายและแผน 
 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาใช้กรอบอัตราก าลัง         
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘       
ไปพลางก่อน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙     
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  และมอบในข้อ ๒  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. อนุมัติให้ขยายเวลาใช้กรอบอัตราก าลัง  สายสนับสนุน  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ไปพลางก่อน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
     ๒. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป  

- กองบริหารงานบุคคล 

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับ Anadolu University ประเทศตุรกี 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
กับ Anadolu University ประเทศตุรกี  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
เสนอ 

- ศูนย์ภาษาและอาเซียน
ศึกษา 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ     
ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน  
๔ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ  โดยมอบให้วิทยาลัยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 



๒ 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร       
ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
     ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไข 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของวิทยาลัย 
นวัตกรรมการจัดการ  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
     ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘) พื้นที่ศาลายา 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร       
ของคณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๑๒ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน ๑๒ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
     ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)  พื้นที่     
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  และ   
ศูนย์จังหวัดราชบุรี  

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 



๓ 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
       ๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) พื้นที่    

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  และ   
ศูนย์จังหวัดราชบุรี 
     ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วิทยาเขต   
วังไกลกังวล  และศูนย์จังหวัดราชบุรี 
     ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วิทยาเขต          
วังไกลกังวล และศูนย์จังหวัดราชบุรี 
     ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
     ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
     ๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  และศูนย์จังหวัดราชบุรี 
     ๘. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
พื้นที่ศาลายา  และศูนย์จังหวัดราชบุรี 
     ๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่        
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
  

 



๔ 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

  

     ๑๐. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่วิทยาเขต
วังไกลกังวล 
     ๑๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) พื้นที่ศาลายา 
     ๑๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ภาษาจีน) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 

๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ศูนย์จังหวัดราชบุรี)  
คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน ๓ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (ศูนย์จังหวัดราชบุรี)   
คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน ๓ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
     ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
     ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 

     - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานเจ้าของเรื่องขออนุมัติ
ถอนเรื่อง 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 



๕ 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มีมติเป็นเอกฉันท์     เห็นชอบให้  พลเอก จรัล          
กุลละวณิชย์  เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ  เพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป 

- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์    
ครั้งที่สอง        
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่สอง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 
๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล      กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๓. ดร.พรชัย  ฐีระเวช  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๔. ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์    กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๕. ดร.สามารถ  รอดส าราญ           กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย        เลขานุการ 
๗. นางสุรภี  วรรณบูรณ์  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์     นักทรัพยากรบุคคล             ผู้ช่วยเลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน ๑๑ เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน ๖ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๖ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๖ 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๒ รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลง      

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ National Chi Nan 
University ไต้หวัน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ National         
Chi Nan University ไต้หวัน  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

๕.๓ รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ  Hsiuping 
University of Science and Technology  
ไต้หวัน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ  Hsiuping University 
of Science and Technology  ไต้หวัน  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 
 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

๕.๔ รายงานผลจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา แจ้งชะลอการขอกรอบ 
อัตราก าลังเพ่ิมใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลจากส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา แจ้งชะลอการขอกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย       
ในสถาบันอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๕.๕ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี      
ครั้งที่หนึ่ง   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่หนึ่ง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕   อยู่ในระดับดี  
ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เสนอ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับทราบ  

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี
คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 

 



๗ 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๖ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่หนึ่ง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่หนึ่ง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ คะแนน  อยู่ใน
ระดับดี  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่หนึ่ง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘ คะแนน อยู่ในระดับดี   และผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่หนึ่ง  
ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗ คะแนน  อยู่ในระดับดี   ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  และ
มอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับทราบ  

- คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้อ านวยการส านัก   
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 

๕.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย   และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒  (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒  (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

- กองนโยบายและแผน 

๕.๘ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  ของกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

  - วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  หน่วยงานเจ้าของเรื่องขออนุมัติ
ถอนเรื่อง 

- วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์   

 



๘ 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๙ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สิน 

และบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ของกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย  ตามที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสนอ 

- คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

๕.๑๐ ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาค
เรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการ     
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิด     
ภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตามที่เสนอ 
 

- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

๕.๑๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ     
การท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัย   
เพาะช่าง  ครั้งที่หนึ่ง    
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่หนึ่ง ได้รับคะแนนเฉลี่ย  
๓.๘๓  อยู่ในระดับดี  และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
เพาะช่าง ครั้งที่หนึ่ง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๙  อยู่ในระดับดี  ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่างเสนอ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการ
ประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่างรับทราบ  

- คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย
เพาะช่าง 

 

 

 


