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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 7/2559  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  2  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  20  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 2   
ประจ าปีการศึกษา 2558      
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน 1,131 ราย  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



2 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขชื่อรายวิชา  และ

รายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ในข้อ 1  และข้อ 2  และ
อนุมัติในข้อ 3  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
     1.  เสนอขอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและ 
ชื่อภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 5 รายวิชา  ของเล่ม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
     2.  เสนอขอแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา
บังคับก่อน  เพื่อให้รายละเอียดท่ีปรากฏในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
มีความถูกต้อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          2.1  ขอแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน จากเดิม ACT 4240 เทคโนโลยี   
การก่อสร้าง 6 เปลี่ยนเป็น  ACT 5250 หัวข้อวิทยานิพนธ์  เนื่องจากเป็น
รายวิชาต่อเนื่องกัน  หากนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชา ACT 5250 หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ จะไม่สามารถด าเนินการลงทะเบียนเรียนต่อในรายวิชา ACT 
5255 วิทยานิพนธ์ ได้ 
          2.2  ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษรายวิชาบังคับก่อน จากเดิม ACT 
5249 Architectural Design 6 แก้ไขเป็น ACT 5249  Architectural 
Design 7 เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย 
     3.  อนุมัติให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
จ านวน 4 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 4 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 



3 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

       1.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)                             
     2.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 
     3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
     4.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
จ านวน 1 หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน 1 หลักสูตร  คือ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) พื้นที่
บพิตรพิมุข จักรวรรดิและพื้นที่ศาลายา  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ  
งานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์น ากลับไป
ทบทวนใหม่  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร- 
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2560)  ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 



4 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  
กับ  Universiti Teknologi Mara  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 

     มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  กับ  Universiti 
Teknologi Mara  สหพันธรัฐมาเลเซีย  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
เสนอ  โดยให้รับค าแนะน าของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไว้ด้วย 

-  ศูนย์ภาษาและอาเซียน
ศึกษา 

4.8 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. .... 

     -  ส านักงานนิติการ  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ขออนุมัติถอนเรื่อง 
 

-  ส านักงานนิติการ 

4.9 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ      
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ....  และ         
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยผลงานทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  พ.ศ. .... 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้ส านักงานนิติการน ากลับไป
ทบทวนอีกครั้ง  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 

-  ส านักงานนิติการ 

4.10 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา  และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559  
และรับทราบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายใน     
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559  และรับทราบร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง ก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  
 

-  คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญา 



5 
 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.11 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ      
พ.ศ. 2559   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ    
พ.ศ. 2559  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.12 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

     - ส านักงานนิติการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ขออนุมัติถอนเรื่อง 
 

-  ส านักงานนิติการ 

4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์  โดยให้ปรับแก้ตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  และมอบให้ 
ดร.รัชฎา  จิวาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจทาน   
อีกครั้งก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

4.14 พิจารณาอนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 2559  กรณีจ่ายเงินคืน
ค่าปรับตามค าพิพากษาของศาลปกครอง   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้ส านักงานนิติการหารายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม  แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
พิจารณา  และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

-  กองคลัง 
-  ส านักงานนิติการ 

4.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน 9 ราย    

     - เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เจ้าของเรื่อง    
ขออนุมัติถอนเรื่อง 

-  คณะกรรมการพิจารณา
ปริญญากิตติมศักดิ์ 

4.16 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย อาจารย์บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและ      
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารยบ์รรลุ             
วิริยาภรณ์ประภาส  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตรกรรม  
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และ
ผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที ่      
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.17 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส  ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปะไทย  ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 
2558  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  
และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.18 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์ชลิดา  ทรงประสิทธิ์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ชลิดา  ทรงประสิทธิ์   ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  ตั้งแต่วันที่  
29 มกราคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องปรับปรุง  และผลงาน
ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.19 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย อาจารย์พรทิพย์  บุญทรง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์พรทิพย์  บุญทรง  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่     
28 สิงหาคม 2558  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง และผลงาน          
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.20 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราย อาจารย์อาคีรา  ราชเวียง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์อาคีรา  ราชเวียง  ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงาน
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 3 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
5.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่สอง   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่สอง  ได้รับคะแนน 4.20   
อยู่ในระดับดี  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
คณะบริหารธุรกิจเสนอ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผล   
การประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้คณบดี     
คณะบริหารธุรกิจรับทราบ 

-  คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี  
คณะบริหารธุรกิจ 

5.2 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและ     
บัญชีรายรับ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558         
ของกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากร       
ในมหาวิทยาลัย 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  
รายงานทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  
ของกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ตามที่
คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเสนอ 

-  คณะกรรมการกองทุน
คุ้มครองการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

5.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 39/2559  
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่ 39/2559  เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา    
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

-  มหาวิทยาลัย 

 


