
๑ 

 

ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่องสืบเน่ือง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย

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

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ     ท่ีจะให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ด าเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ UNIVERSITI TEKNIKAL MARA SDN. BHD. (UniKL) 
ได ้ ตามท่ีศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ  โดยให้ปรับแก้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามท่ี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  และส่งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลยัตรวจทานก่อน
ด าเนินการ 

- ศูนย์ภาษาและอาเซียน
ศึกษา 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   จ านวน  ๑๓  เรื่อง 

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Multimedia  
University  ในนามของ  Universiti  
Telekom  SDN.  BHD., Malaysia 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ     ในหลักการ  แต่ให้ด าเนินการดังน้ี 
     ๑.  ควรมีข้อมูลรายละเอียดของมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีได้ท า MOC กับมหาวิทยาลัยน้ี  
     ๒.  ปรับแก้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
          และส่งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจทานก่อนด าเนินการ 
 

- ศูนย์ภาษาและอาเซียน
ศึกษา 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       อนุมัต ิ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังน้ี 

๑. ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
๒. นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายพิทยา  สินธวาลัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรต ิ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กรรมการ 
๕. ว่าท่ี ร.ต.เจษฎาพร  สถานทรัพย์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ กรรมการ 
๖. นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี หัวหน้าส านักงานสภาฯ เลขานุการ 

- กองบรหิารงานบุคคล 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน  
(หลกัสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. ๒๕๕๘)  
วิทยาลัยพลงังานและสิง่แวดล้อม         
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘)  ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนรัตนโกสินทร์  โดยให้ด าเนินการดังน้ี 
  ๑.  ปรับแก้เล่มหลักสูตร หน้า ๑๓  ข้อ ๒.๖.๑  งบประมาณรายรับ แก้จาก  “เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล”  แก้เป็น  “เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย”  เพราะมหาวิทยาลยัไม่ได้ให้เงินอุดหนุนแต่ละ
หลักสูตร  แต่ให้ทุกหลักสูตรในภาพรวมท้ังวิทยาลัยปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
  ๒.  ปรับแก้เล่มหลักสูตร  หน้า ๖๑  ข้อ ๓.๒.๑  อาจารยป์ระจ าหลักสูตรควรเป็นอาจารย์ประจ า
ของวิทยาลัยจึงจะเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ตัดล าดับท่ี ๕ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงาน
และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน  (หลักสูตร
ปรับปรงุ  พ.ศ. ๒๕๕๘)  วิทยาลัยพลงังาน
และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      มอบให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  แล้วด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไป   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ปรับแก้หน้า ๑๓  ข้อ ๒.๖.๑  งบประมาณรายรับ  แกจ้าก  “เงินอุดหนุนจากรัฐบาล”  แก้เป็น  
“เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย”  เพราะมหาวิทยาลัยไมไ่ด้ให้แต่ละหลักสูตรแต่ให้ทุกหลักสูตรในภาพรวม
ท้ังวิทยาลัยปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒.  วิทยาลัยควรเสนอหลักสูตรในคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยด้วย  
 ๓.  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับ 
ในระดับสากล  โดยเฉพาะผลงานดุษฎีนิพนธ์ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนมุัติ
เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน  ในหลักสูตร
บรหิารธุรกิจบัณฑิต  และหลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต  จ านวน  ๑๑  หลักสูตร  
คณะบริหารธุรกจิ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การขออนุมัตเิพ่ิมรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตร   
บริหารธุรกิจบัณฑิต  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จ านวน ๑๑ หลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจ   ท้ังน้ี   
ข้อ ๑.๒  และ ๒.๓  ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุง

แก้ไขอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
จ านวน ๒ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน ๒ หลักสูตร  คือ  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔)  และหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔)  
ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  แต่มีเง่ือนไขให้ถอนข้อ ๑.๒  ออกเพ่ือน ากลับไป
ด าเนินการให้ถูกต้องแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุง
แก้ไขอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรของวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน
รัตนโกสินทร์  จ านวน ๔ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  จ านวน ๔  
หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  คือ   
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๒)  
  ๒.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืน  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๒)   
  ๓.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลงังานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔)   
  ๔.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔)   
  แต่ให้ถอนข้อ ๑.๒  ขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกเพ่ือน ากลับไปด าเนินการให้ถูกต้อง
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุง
แก้ไขอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
คณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๒ หลักสูตร 

    มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๒ หลักสูตร  คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒)  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  และหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕)  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  
ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๔ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอก  ระดับปรญิญาโท  และ
ระดับปรญิญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๒  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี ๒  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน ๓ ราย  ท้ังน้ี
ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะต่าง ๆ  จ านวน ๑,๒๕๙  
ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ๑.  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ให้ปรับปรุง   
บทคัดย่อ  รายนางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ   
     ๒.  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน
รัตนโกสินทร์  จ านวน ๒ ราย  ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑ ราย  ให้น ากลับไปทบทวนปรับปรุง 
บทคัดย่อใหม่   

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุง
แก้ไขอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร     
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน  
๑ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน  ๑  หลักสูตร  คือ  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔)  ตามท่ีส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุง
แก้ไขอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๓ 
หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๓ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ  
และงานทะเบียนเสนอ  คือ  

๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  (หลักสูตรใหม่  
     พ.ศ. ๒๕๕๐)                
๒.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๕ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุง
แก้ไขอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรของวิทยาลัย 
เพาะช่าง  จ านวน ๕ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน ๕ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ      
และงานทะเบียนเสนอ  คือ 
 ๑.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 ๒.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๓.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๔.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องป้ันดินเผา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๕.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาหัตถศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  -  วิทยาลัยเพาะชา่งยังมีจ านวนผู้ท าผลงานทางวิชาการน้อย  และยังมีการโอนย้ายไปสังกัดสถาบัน
อ่ืนอีก  วิทยาลัยควรมีแนวทางป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์สมองไหล  มอบให้อธิการบดีดูแลด้วย 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๑๓ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ    
เงินอุดหนุนผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ระดับปรญิญาโท-เอก  งบเงินอุดหนุน  
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    เปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร
ระดับปริญญาโท – เอก  งบเงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘   ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ 

 
 

-กองนโยบายและแผน 



๖ 

 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  จ านวน  ๖  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี     
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ    
และมอบกองคลังด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป 
 

-กองคลัง 

๕.๒ สรปุผลคะแนนของผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรอง  การปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๗   ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 
 
 

-ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

๕.๓ รายงานการตัดโอนต าแหนง่และเปลี่ยนช่ือ
ต าแหน่งลกูจ้างช่ัวคราว  งบประมาณเงิน
รายได ้ (สายสนับสนุน) จ านวน ๙ อัตรา   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการตัดโอนต าแหน่งและเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว  งบประมาณเงินรายได้  (สายสนับสนุน) จ านวน ๙ อัตรา  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล
เสนอ 

-กองบรหิารงานบุคคล 

๕.๔ รายงานผลการปรับปรงุแก้ไขอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร  ทีผ่่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา  จ านวน ๙ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   จ านวน  ๙  หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๗ 

 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๕ แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  ระดบัอุดมศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-กองพัฒนานักศึกษา 

๕.๖ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
การบริหารความเสี่ยง  ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล   การบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ี
ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

-ส านักงานประกัน
คุณภาพ 


