
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องประชุมไอยรา  ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๔/๒๕๕๖ 

 

๒๓ เม.ย. ๕๖ 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

   ๓.๑  รายงานการประเมินตนเองของ        
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
เสนอ 

 

- ส านักงาน        
สภามหาวิทยาลัยฯ 

 

๔/๒๕๕๖ 

 

๒๓ เม.ย. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๘  เรื่อง 

   ๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
วิทยาลัยเพาะช่าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
จ านวน ๔ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ   หลักสูตรของวิทยาลัยเพาะช่าง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) จ านวน ๔ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
๑.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
๒.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
๓.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
๔.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๕) 
 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 

 

๔/๒๕๕๖ 

 

๒๓ เม.ย. ๕๖ 

   ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะศิลปศาสตร์ 
 



๒ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติม) จ านวน ๒ สาขาวิชา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จ านวน ๒ สาขาวิชา จ านวน ๗๕ คน  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวน ๑.๐๖๐ ราย 
  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕  จ านวน ๑.๐๕๗ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๔.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวน ๗ ราย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    ที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการพิจารณาปริญญา
กิตติมศักดิ์น ากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และให้แต่ละคณะที่เสนอผู้ที่สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ น าเสนอประวัติและผลงานที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาตรวจสอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ว่าสามารถให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ใน
ระดับที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยมีการสอนหรือไม่ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตดังนี้ 
  ๑.รายท่ี ๕ อายุ ๓๔ ปี ยังเป็นต าแหน่งงานประจ า ไม่น่าจะได้ หรือถ้ามีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม ควรใส่รายละเอียดผลงานที่ท าให้เห็นว่าสมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
  ๒.การกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ควรท าอย่างรอบคอบ 
  ๓.การเสนอพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ควรมีข้อมูลรายละเอียดท่ี
ชัดเจน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ข้อ ๘ พร้อมให้เหตุผลว่าท าไมถึงสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และสถาปัตย 
กรรมศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 
- คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 



๓ 

  
มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๔.๖  พิจารณาการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตาม
กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามกฎกระทรวง 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ 
   ๑.๑ “คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” เปลี่ยนเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์   
และเทคโนโลยี” 
   ๑.๒ “คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว” เปลี่ยนเป็น           
“คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” 
๒. ให้ความเห็นชอบการรวมภารกิจ ดังเสนอ 
    ทั้งนี้ ให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณบดีคณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่คณบดีในคณะที่เปลี่ยนชื่อใหม่จนกว่าจะครบวาระ 
๓. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๔.๗  พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงิน เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ตามที่ส านักงานนิติการเสนอดังนี้ 
๑. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒. รับทราบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง 
รายละเอียดการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
๓. รับทราบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง 
รายละเอียดการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ โดยให้แก้ไขประกาศในวรรคสอง เป็น อาศัยอ านาจตามความ  
ในข้อ ๗ และข้อ ๒ เป็น “รายจ่ายในการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้อาจารย์
ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
   ก. อาจารย์พิเศษ ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท 
   ข. อาจารย์ประจ า ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท” 

- ส านักงานนิติการ 
 



๔ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๔.๘  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

- ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 

๔/๒๕๕๖ 

 

๒๓ เม.ย. ๕๖ 

เรื่องเพื่อทราบ  จ านวน  ๘  เรื่อง 

   ๕.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

- มหาวิทยาลัยฯ 
 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๒  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีคะแนนระดับคณุภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีเสนอ  

 

- คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ 
อธิการบดี 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๓  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ 

 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบปีท่ีสอง ได้รับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๒๒ อยู่ในระดับ ดี ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ และคณบดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครบปีท่ีสอง ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗๕ อยู่ใน
ระดับ ดี ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ ตามที่คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและมอบให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็นตลอดจนข้อแนะน าต่าง ๆ  

 

- คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีฯ 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 



๕ 

 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๔  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวและผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง      
ครั้งที่ ๒ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครบปีท่ีสอง ได้รับคะแนน
เฉลี่ย ๔.๒๔ อยู่ในระดับ ดี ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ครบปีท่ีสอง ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ อยู่ในระดับ ดี 
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง และมอบให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็นตลอดจนข้อแนะน าต่าง ๆ 

 

- คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีฯ 
- คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
- วิทยาลัยเพาะช่าง  

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๕  รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน ๑๕ หลักสูตร 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๑๕ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๖  ค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   การยกเลิกข้อความในข้อ ๒ ที่ปรากฏตาม
หนังสือเวียนที่อ้างถึงประเด็น “ประสบการณ์ในการท าวิจัย” ของหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องค าชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๗  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๖)  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย 
และแผน 
- กองคลัง 



๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๔/๒๕๕๖ ๒๓ เม.ย. ๕๖    ๕.๘  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัล ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัล ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ  

- คณะบริหารธุรกิจ 
  


