
๑ 

 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่  7/๒๕๕๗   วันอังคารที ่ ๒2  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  ๗  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติรูปแบบการประเมิน
ผู้บริหารที่มาจากการสรรหาในต าแหน่ง
คณบดีหรือผู้อ านวยการ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        ท่ีประชุมให้สอบทานร่างประกาศให้สมบูรณ์  ส่วนแผนภูมิ 
การด าเนินการควรสอดคล้องตามประกาศ  จึงให้น าไปปรับแก้  และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ             
ในคราวต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัตริ่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
พ.ศ. 2557  
 

มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์       อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่
ส านักงานนิติการเสนอ  โดยให้เพิ่มข้อความ  ดังนี้ 
 “ข้อ  ๖  วรรคสอง  การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามข้อ ๕  ให้จัดท าเป็น
ระเบียบมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด” 
 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๓ พิจารณาอนุมัตริ่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพ่ือการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญา       
พ.ศ. 2557 

มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์ อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  โดยให้เพิ่มข้อความย่อหน้าที่สองของร่างระเบียบดังกล่าว  
เป็น  “อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง …”  
 

-ส านักงานนิติการ 



๒ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณรายได ้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2557 

มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์        อนุมัติ    ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗   ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  โดยให้ตัดข้อ ๕   
ในร่างระเบียบดังกล่าวออก 
 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์         อนุมัติ     ในข้อ  ๑  และ  ข้อ  ๒   ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ  
ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติการปรับแผน เพิ่มวงเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จ านวนเงิน ๖,๐๔๒,๙๓๐ บาท  และปรับแผนเพิ่มวงเงินรายได้
สะสม จ านวนเงิน ๓,๘๔๒,๙๗๐  บาท  
 ๒.  อนุมัติการปรับแผนการใช้จ่ายของส านักงานอธิการบดี งบประมาณรายจ่าย  
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นรายการครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๙๒๔,๐๐๐  บาท 

-กองนโยบายและแผน 
-กองคลัง 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของคณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และคณะศิลปศาสตร์   จ านวน ๕๐๘ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗   และวิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน ๙๓ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๗ พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ    ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ 

-ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 



๓ 

 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  2  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สิ้นไตรมาสที่  ๓            
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)  
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –       
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

-กองนโยบายและแผน 

๕.๒ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 
ของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 

 


