
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องประชุมส านักบริหารเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๒/๒๕๕๖ 

 

๒๒ ก.พ. ๕๖ 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

   ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร     
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ         
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
 

 

๒/๒๕๕๖ 

 

๒๒ ก.พ. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๙  เรื่อง 

   ๔.๑  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจรรยาบรรณ (เฉพาะรายนายศักดิ์สิทธิ์ 
วิจิตรเตมีย์) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ 
(เฉพาะรายนายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์) โดยแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการจ านวน ๑ ราย 
คือ ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา  แทน ผศ.ดร.วรพร  สุนทรวัฒนศิริ        
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ   

 

- ส านักงานนิติการ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖    ๔.๒  พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ว่าดว้ยการรับ  
และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี  
คณะบริหารธรุกิจ หลักสูตรนานาชาต ิพ.ศ. ....  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    ให้ถอนเรื่อง  เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจได้เสนอขอให้
ตัดข้อ ๗ และข้อ ๙ ของร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน     
เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. .... 
ซึ่งยังมิได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา 

 

 

- ส านักงานนิติการ 

- คณะบริหารธุรกิจ 



๒ 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ว่าดว้ยการรับ   
และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี   
ตามโครงการความรว่มมือระหวา่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์กับ บริษัท 
เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน  เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี              
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับ 
บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ส านักงาน       
นิติการเสนอ 

- ส านักงานนิติการ 

- คณะบริหารธุรกิจ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)        
คณะบริหารธุรกิจ   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะบริหารธุรกิจ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖    ๔.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร     
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม       
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) วิทยาลัยเพาะช่าง  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม       
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) วิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖    ๔.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร     
ของคณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ.๒๕๕๕) จ านวน ๒ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ    หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) จ านวน ๒ หลักสูตร  คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)         
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะศิลปศาสตร์ 



๓ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖    ๔.๗  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
อาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)             
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรอาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 - คณะสถาปัตย  
กรรมศาสตร์และ   
การออกแบบ         
      

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖     ๔.๘  พิจารณาการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามที่     
กองนโยบายและแผนเสนอ 
 
 

- กองนโยบาย      
และแผน 
- กองคลัง 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖     ๔.๙  การติดตามผลการประชุม  Retreat         
๙ มทร. 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย น าข้อมูลไป
พิจารณาเพื่อเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติมไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

- ส านักงานอธิการบดี 
 

 

๒/๒๕๕๖ 

 

๒๒ ก.พ. ๕๖ 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๔  เรื่อง 

    ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไตรมาสที่ ๑ (๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย     
และแผน 
- กองคลัง  

  



๔ 

 

 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที่ วันที่ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖     ๕.๒  รายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  รับทราบ  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร         บุญสม          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๒.  รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา             ชูทอง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 และพัฒนา 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ              วสุนธราภิวัฒก์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 และวิจัย 

๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์       ไชยสกุลเกียรติ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี               พาสุกรี  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

๖.  ดร.อนันต์                             เตียวต๋อย  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
 วิชาการและงานทะเบียน 
  

- มหาวิทยาลัย 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖     ๕.๓  รายงานการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   รายงานการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ 

 

- คณะบริหารธุรกิจ 

๒/๒๕๕๖ ๒๒ ก.พ. ๕๖     ๕.๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง        
ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ขอความ
ร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลา  ในการด ารงต าแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๒) ตามที่ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 

- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยฯ  


