
๑ 

 

 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๗   วันอังคารที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  ๑๘  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลัง
บุคลากร  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  และมอบในข้อ  ๓  ตามที่ 
กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑   
จ านวน  ๘๓๖  อัตรา  (จากเดิมกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕   
จ านวน  ๗๒๔  อัตรา  และอัตราก าลังเพิ่มใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑   
จ านวน  ๑๑๒  อัตรา)  (ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒  มีมติอนุมัติกรอบอัตราก าลังสายวิชาการปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  จ านวน ๗๒๓  อัตรา  นั้น  ได้มีอัตราตัดโอนมาจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย  จ านวน  ๑  อัตรา  จึงขออนุมัติเพิ่มเติม  จาก  ๗๒๓  อัตรา  เป็น  ๗๒๔  อัตรา) 
 ๒. อนุมัติกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  สายวิชาการ 
จ านวน  ๑๑๒  อัตรา  และสายสนับสนุน  จ านวน  ๒๕๓  อัตรา  
 ๓.  หากเห็นชอบตามข้อ  ๑  และข้อ  ๒  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

-กองบริหาร 
งานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทย
ฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ   ร่างพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. ....  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ    
 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   



๒ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๓ พิจารณาอนุมัตริ่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗   
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  โดยให้ปรับแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เพิ่ม ค านิยาม  ก.พ.อ.   
๒. ปรับแก้ความหมายค านิยามของ  พนักงานมหาวิทยาลัย  จาก  “จ้างและแต่งตั้ง”  

เป็น  “บรรจุและแต่งตั้ง”    
๓. ปรับแก้ข้อ ๘ (๘.๓)  จาก  “บรรจุแต่งตั้ง”  เป็น  “บรรจุและแต่งตั้ง” 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 ๑. นายโอภาส   เขียววิชัย    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 
 ๒. ผศ.ชูชัย  บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 ๓. ผศ.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจนิดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาฯ กรรมการ 
 ๔. อาจารย์กิตติเชษฐ์  สุอังคะวาทิน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์เฉลิมพล  ไชยแก้ว กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ กรรมการ 
 ๖. นายบุญชู   แจ้งเจริญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 ๗. นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 ๘. อาจารย์พิมุข  สุศีลสัมพันธ ์ นิติกร เลขานุการ 
 ๙. อาจารย์ณฐกรัณย์  ธรรมรัชสุนทร นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.นางสาวลัดดาพร  สุขแก้วฟ้า นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

-ส านักงานนิติการ 

 
 
 



๓ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติแผนการเงิน  และ
งบประมาณ  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  ๒๕๕๗  หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และ 
ดุษฎีบัณฑติ  วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๑  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
(เพ่ิมเติม) 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   และมอบ  ดังนี้ 
๑.  อนุมัติให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  วิทยาเขตวังไกลกังวลเขต ๑  ตั้งแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

๒.  อนุมัติแผนการเงิน  และงบประมาณ  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๗ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต ๑               
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

๓.  มอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  อนุมัติใช้เงินงบกลาง                
ของวิทยาลัยและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป  

-วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
-กองคลัง 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติกรรมการกองทุนวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก  จ านวน  ๒  ท่าน   
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ    กรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  จ านวน  ๒  ท่าน  ราย  นายธนา  ธรรมวิหาร  และ  ดร.ทินโน  ขวัญดี   
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 
 

-วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

๔.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี   ผู้อ านวยการ
ส านัก / สถาบัน   ครั้งที่ ๓    
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ครั้งท่ี  ๓   จ านวน  ๓  ชุด  ดังนี้ 
ชุดที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุสาหกรรมและเทคโนโลยี  

๑. นายพิทยา  สินธวาลัย       กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒. ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ      กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๓. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. พล.อ.ต.เทอดศักดิ์ สุจริตธรรม กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

-กองบริหารงานบุคคล 

 



๔ 

 

 

 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

  ๖. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เลขานุการ 
๗. อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ ๒  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง  

๑. ศ.เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า     กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒. นายโอภาส  เขียววิชัย      กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. ศ.วิโชค  มุกดามณี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นางสาวพิสมัย  ปโชติการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เลขานุการ 
๗. นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ ๓  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล       กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล      กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๓. ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. นายอดุลย์  เหลืองอร่าม กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เลขานุการ 
๗. นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๕ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก   และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่  ๒  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวน  ๒  ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่ 
วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(เพิ่มเติม)  จ านวน  ๑๘๑  ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗   
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาที่ ๓    
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ ภาคการศึกษาที่  ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน  ๒  ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจ  
จ านวน  ๔  หลักสูตร 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        เห็นชอบ       การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  ๔  หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
            วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  
            (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  พื้นที่ศาลายา 
 ๓. หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
            (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ                 
            หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  พื้นที่ศาลายา 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 



๖ 

 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์         เห็นชอบ    การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       เห็นชอบ     การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ      
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ    
จ านวน  ๑  หลักสูตร 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์        เห็นชอบ    การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
ของคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  ๑  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  วิทยาเขตวังไกลกังวล    
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๑๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขชื่อวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปของคณะบริหารธุรกิจ  
จ านวน  ๑  หลักสูตร  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ  ในข้อ  ๑  และ  อนุมัติ  ในข้อ ๒   
ตามทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
  1.  ให้ความเห็นชอบปรับแก้ไขชื่อวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป 
  2.  อนุมัติให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2557   
เป็นต้นไป 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 



๗ 

 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๒  ราย 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ  ให้นายดิษพงษ์  พานิช  และ  ดร.รัชฎา  จิวาลัย  
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๑๗ พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งภาควิชา  
วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน  ๓  ภาควิชา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    การจัดตั้งภาควิชา  วิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน  ๓ 
ภาควิชา  คือ  ภาควิชาศิลปะประจ าชาติและศิลปหัตถกรรม  ภาควิชาออกแบบ  และภาควิชา
วิจิตรศิลป์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
-วิทยาลัยเพาะช่าง 
-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๘ พิจารณาจัดสรรทุนประเดิมเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกล
กังวล 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  เงินจากงบประมาณรายได้สะสม  จ านวน   ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมของศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล  
ตามที่ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวลเสนอ  และให้ผู้จัดการจัดท าแผนธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

-ส านักงานวิทยาเขตวังไกล
กังวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน  ๒  หลักสูตร   ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่ส านักงานตรวจสอบ
ภายในเสนอ 
 

-ส านักงานตรวจสอบภายใน 

๕.๓ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 
ของนักศึกษา  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 

 
 


