
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องประชุมไอยรา  ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๘/๒๕๕๖ 

 

๒๕ มิ.ย. ๕๖ 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

   ๓.๑  พิจารณาอนุมัตใิช้เงินรายได้สะสมเพ่ือ
ปรับปรุงห้องประชุม ๑,๕๐๐ ที่นั่ง (เฟส ๒) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ๑,๕๐๐ ที่นั่ง พร้อมเวทีและอุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา (เฟส ๒) ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย 
และแผน 
- กองคลัง 
- ส านักงานออกแบบ
และสถาปัตยกรรม 

 

๘/๒๕๕๖ 

 

๒๕ มิ.ย. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๙ เรื่อง 

   ๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ  การขออนุมัติปิดหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจ จ านวน ๒ หลักสูตร  คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘) วิชาเอกการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ 
 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 
- คณะบริหารธุรกิจ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรของวิทยาลัยเพาะช่าง 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิตและ
ต่อเนื่อง (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘) วิชาเอกศิลปะไทย ของวิทยาลัยเพาะช่าง ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 
 



๒ 

 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาอนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ สาขาวิชาใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๕ ปี) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๕ ปี) ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑ ราย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๕๖  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จ านวน 
๒ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จ านวน ๒ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
- วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยเพาะช่าง 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) และหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 
 



๓ 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๗  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
ศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ  การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ของคณะศิลปศาสตร์ ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ       
งานทะเบียน 
- คณะศิลปะศาสตร์ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๘  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 
๑. นายพิทยา สินธวาลัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. นางจรรยาวีร์ เจียมสวัสดิ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นายกวี วงศ์พุฒ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
๗. ดร.ฟ้าใส สามารถ ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

- กองบริหาร     
งานบุคคล 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๙  พิจารณาอนุมัติกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  กรรมการซึ่งมาจากสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ จ านวน ๑ ราย คือ นางสุรภี  วรรณบูรณ์ (ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล) และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเพิ่มเติมอีกจ านวน     
๑ ราย คือ นายพิมุข  สุศีลสัมพันธ์ (อาจารย์ประจ าคณะศิลปะศาสตร์ช่วยราชการส านักงาน      
นิติการ) ตามท่ีส านักงานนิติการเสนอ 

- ส านักงานนิติการ  

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติแก้ไขกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  แก้ไขกรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๕(๔) ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ราย 
คือ อาจารย์กิตติเชษฐ์  สุอังคะวาทิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง 
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

- ส านักงานนิติการ 



๔ 

 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๑  พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเรียนรู้เพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึ กษาใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖  
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  โดยให้ แก้ไขข้อ ๓ ในร่างระเบียบจาก “ประกาศนี้แทน” เป็น 
“ระเบียบนี้แทน” 

- ส านักงานนิติการ 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

- ส านักงานนิติการ 
- กองคลัง 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๓ พิจารณาก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการก าหนด
รูปแบบการประเมินผู้บริหาร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  ให้ก าหนดรูปแบบการประเมินผู้บริหารทั้งระบบ และ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ๐๖/๒๕๕๖ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ดังนี้ 
     รายท่ี ๘ นางสุรภี   วรรณบูรณ์    เปลี่ยนจาก  กรรมการ   เป็น   กรรมการและเลขานุการ 
     รายท่ี ๙ อาจารย์ฟ้าใส  สามารถ  เปลี่ยนจาก  กรรมการและเลขานุการ เป็น  กรรมการ   
     และให้เพิ่มผู้แทนของส านักงานประกันคุณภาพร่วมด้วย 
 
 

- ส านักงานนิติการ 
- กองบริหาร 
งานบุคคล 



๕ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๔ พิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อจัดจ้างครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ จากเดิม 
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ (อัตราจ้าง เดือนละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท x ๑๒ เดือน x ๔ อัตรา) เปลี่ยนแปลง เป็น ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – 
กันยายน ๒๕๕๖ (อัตราจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท x ๕ เดือน x ๔ อัตรา) เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๔๐,๐๐๐ บาท  โดยไม่กระทบกับวงเงินงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย 
และแผน 
- กองคลัง 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์กับ Ho Chi Minh City 
University of Technology 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ   การลงนามความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับ Ho Chi Minh City University of Technology ตามที่
ส านักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เสนอ 

 

- ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์   
และวิเทศสัมพันธ์ 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับ 
Nagaoka University of Technology 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ   การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับ Nagaoka University 
of Technology ตามที่ส านักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เสนอ 
 

- ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์   
และวิเทศสัมพันธ์ 

 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๗ พิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก
เงินกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการเสนอ และที่ประชุมให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.๒๕๕๒ ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ให้มีความชัดเจน 
     ๑. อนุมัติค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จ านวน ๒ ราย รายละ จ านวน ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่ง
หม่ืนหกพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
     ๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน ๓๒,๐๐๐.- บาท 
(สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

- วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
- กองคลัง 



๖ 

 
 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๘ พิจารณาข้อสรุปผลการจัด
แผนปฏิบัติการร่วม ๙ ราชมงคล 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

- มหาวิทยาลัย 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๔.๑๙ พิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และหน่วย
นับครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และหน่วยนับครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ  และที่ประชุมให้มีการปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๒  ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ให้มีความชัดเจน 

- วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
 

 

๘/๒๕๕๖ 

 

๒๕ มิ.ย. ๕๖ 

เรื่องเพื่อทราบ จ านวน  ๙ เรื่อง 

   ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ
กองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ของกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ  
โดยท่ีประชุมให้ข้อสังเกตว่ารายได้ของมหาวิทยาลัยยังมีน้อยควรหาวิธีเพิ่มรายได้มากกว่านี้ 

- วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๒  รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน        
๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 
 



๗ 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๓  รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน ๒๑ หลักสูตร  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๒๑ หลักสูตร  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๔  รายงานการจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ภาคปกติ ภาคเรียนฤดูร้อนที่ ๓/๒๕๕๔ 
(เพ่ิมเติม) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานการจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาคปกติ 
ภาคเรียนฤดูร้อนที่ ๓/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย 
และแผน 
 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๕  รายงานการจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     
ภาคปกติ ภาคเรียนฤดูร้อนที่ ๓/๒๕๕๔ 
(เพ่ิมเติม) 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานการจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาคปกติ ภาคเรียน
ฤดูร้อนที่ ๓/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย 
และแผน 

 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๖  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ    
พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    ข้อ ๑ และมอบในข้อ ๒ ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. สาระส าคัญของกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๖ เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ จาก “คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์” 
     ๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยรองรับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการและด าเนินงานของส่วนราชการต่อไป 

- กองบริหาร 
งานบุคคล 



๘ 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๗  รายงานการประเมินผล       
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านัก     
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๔  อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่าน
การประเมินตามประกาศฯ     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้คะแนนเฉลี่ย 
๔.๓๗  อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ    และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ  
ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  และมอบให้
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็น
ตลอดจนข้อแนะน าต่าง ๆ 

 

- กองบริหาร     
งานบุคคล 
- ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ     
งานทะเบียน 
- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย     
และพัฒนา 

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๘   ย้ายไประเบียบวาระการประชุม  ๔.๑๙  

๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๕๖    ๕.๙  รายงานอาจารย์และนักศึกษา
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัย
เพาะช่าง 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ    รายงานอาจารย์และนักศึกษาการเข้าร่วมแข่งขันและ
ได้รับรางวัล  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาลัยเพาะช่างเสนอ 

- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 

 

 


