
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๘/๒๕๕๗  วันองัคารที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  16  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง 
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบัน อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์ธวัชชัย  
เทียนประทีป 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  ราย  อาจารย์ธวัชชัย  เทียนประทีป  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และ
ผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย  

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๓ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๔ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๕ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-กองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติร่างประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์             
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  โดยให้
เพิ่มข้อความบรรทัดสุดท้ายของข้อ (๙.๒) “ตลอดจนใช้วิธีการอื่น  เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก็ได้”  (ที่ขีดเส้นใต้)   

           และปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ที่แนบมากับประกาศฯ) ดังนี้       
           ข้อ ๓ เกณฑ์การประเมิน 
           ส่วนที่ ๑, ๒*, ๓**  เป็นการประเมินมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  ๕ ระดับ 
 คะแนน  ๕  (๔.๕๑ - ๕.๐๐)  หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนน  ๔  (๓.๕๑ - ๔.๕๐)  หมายถึง ระดับดี 
 คะแนน  ๓  (๒.๕๑ - ๓.๕๐)  หมายถึง ระดับปานกลาง 
 คะแนน  ๒  (๑.๕๑ - ๒.๕๐)  หมายถึง ระดับพอใช้ 
 คะแนน  ๑  (๑.๐๐ - ๑.๕๐)  หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง 
 * การประเมินในส่วนที่ ๒  ให้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  เป็นข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 ปรับแก้หัวกระดาษแบบประเมิน ส่วนที่ ๑  การประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี (๒๐%) 

ประเด็นในการประเมิน 

(๑) 
ค่าน า้หนัก 

(๒) 
ระดับคุณภาพ 

(๓) 
คะแนน
ประเมิน 

(๔) 
(๓)+(๑) 

๕ 

ค่าคะแนนถ่วง
น า้หนัก 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

-กองบริหารงาน
บุคคล 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสังกัดอัตราลูกจ้าง

ชั่วคราว  (สายวิชาการ)  คุณวุฒิปริญญาเอก  
จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไปสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  จ านวน  ๑  อัตรา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ  ๑  และมอบในข้อ  ๒  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 
           ๑.  อนุมัติเปลี่ยนแปลงสังกัดอัตราลูกจ้างชั่วคราว  (สายวิชาการ) เงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อจ้างผู้เกษียณอายุราชการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๑๑๙๑  ต าแหน่ง
อาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  พื้นที่ศาลายา  จากสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  ไปสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน  ๑  อัตรา  
           ๒.  มอบกองบริหารงานบุคคล  กองคลัง  และกองนโยบายและแผนด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 
-กองคลัง 
-กองนโยบายและแผน 

4.8 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย 
การอนุญาตให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงาน  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการอนุญาตให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

 

-ส านักงานนิติการ 

4.9 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย  
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัย     
เพาะช่าง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยเพาะช่าง  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่
ส านักงานนิติการเสนอ 

 

-ส านักงานนิติการ 

4.10 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
(๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  –  ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๘ ) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘) ตามที่กองนโยบาย
และแผนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เห็นว่าการจัดท างบประมาณปีนี้มี
ข้อดี  คือ  มีการจัดสรรงงบกลางได้ตามเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ  คือ ๑๒%  ปีท่ีแล้วมีเพียง ๕%    
จะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  และการท างบประมาณแต่ละปีควรมี
จุดเน้นว่า  ปีนี้มหาวิทยาลัยจะเน้นงานด้านใด  เช่น ปีนีจ้ะเน้นคุณภาพ 
 

-กองนโยบายและแผน 
-กองคลัง 



๔ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.11 พิจารณาอนุมัติปรับเพ่ิมค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์    อนุมัติ     ปรับเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เฉพาะรายท่ีเป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติ   ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ   

-ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
-กองคลัง 

4.12 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท          
ภาคการศึกษาที่ ๓  และระดับ 
ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ขออนุมัติปริญญาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ ๓  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  (เพิ่มเติม)  
จ านวน  ๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๗   และคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  ๑๔ ราย  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  และระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(เพิ่มเติม)  จ านวน  ๖๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ        
และงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

4.13 พิจารณาอนุมัติถอนรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวน 
๑๒ ราย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ถอนรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  วิทยาเขตวังไกลกังวล  จ านวน ๑๒ ราย  ออกจากรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา  จากจ านวน  ๖๐๑  ราย  คงเหลือ  ๕๘๙ ราย  ของการอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม   
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

4.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา  
อังกฤษธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.๒๕๕๖) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหาร   
ธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 
 



๕ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ    
การออกแบบ และคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน  ๑๑  หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน  
๑๑  หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 

๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒  หลักสูตร   
 ๑.๑  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๕๖)      
 ๑.๒  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๕) 

๒.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน ๔ หลักสูตร    
 ๒.๑  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
                ชุมชนเมือง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)      
 ๒.๒  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม                       
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
 ๒.๓  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
     ๒.๔  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖) 

๓.  คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๕  หลักสูตร 
 ๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
              (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒)  พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 
 ๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
              (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)  พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 
 ๓.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)    
              พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 
 ๓.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๕) 
              พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 ๓.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๒) 
              พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 

-ส านักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 



๖ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

4.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ  จ านวน ๒ คน 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้เสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ   วสุนธราภิวัฒก์  
อธิการบดี  และอาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  เข้ารับ
การสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ   

 
 

-กองบริหารงานบุคคล 
-รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  5  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ แจ้งผลการปิดหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จ านวน  ๑๑  หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการปิดหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จ านวน  ๑๑  หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๒ แจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  ๑  
หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่าน
การรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  ๑  หลักสูตร  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ     
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 - ให้ด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ให้พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างต่อเนื่อง  และควรเป็นผลงานวิจัยท่ีทันสมัยมีการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ  ในรอบห้าปีที่ผ่านมาซึ่งส านักงานฯ  
ได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว  ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖  
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๗ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

5.3 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
รอบครึ่งปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗   ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
รอบครึ่งปี  ตั้งแต่วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗   ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองคลังเสนอ 

-กองคลัง 

5.4 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ  สิ้นไตรมาสที่  
๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  –  ๓๐  มิถุนายน  
๒๕๕๗) 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ  สิ้นไตรมาส 
ที่ ๓  (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗)   ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

-กองนโยบายและแผน 

5.5 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของ
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-กองพัฒนานักศึกษา 

 


