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ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งท่ี 8/2559  วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 

 

เรื่องสืบเน่ือง  จ านวน  2  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

3.1 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ  ที่ 39/2559  
เรื่อง กำรจัดระเบียบและแก้ไขปญัหำธรรมำภิบำลใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ท่ี 39/2559  เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตามท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ควรมีการตรวจสอบหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลยัเปิดสอนไปแล้ว ว่ามีการรับรอง   
ทุกหลักสูตรหรือไม่ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 39/2559     
ข้อ 4 (1) “จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร 
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือ
ประเทศชาติ”   

-  ส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัย 

3.2 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)    
ของคณะวิศวกรรมศำสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร
และงำนทะเบียน 
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เสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน  17  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผูส้มควรได้รบัปริญญำ

กิตติมศักดิ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  จ ำนวน 9 รำย              
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจ าปี
การศึกษา 2558  จ านวน 9 ราย  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิเสนอ  
ดังน้ี 
     1.  นายสมศักด์ิ  วาทินชัย              ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
              สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
              คณะวิศวกรรมศาสตร ์
     2.  นายจุลทัศน์  พยาฆรานนท์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
              สาขาวิชาจิตรกรรมไทย   
     วิทยาลัยเพาะชา่ง 
     3.  นางสุภี พงษ์พานิช           ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
     คณะบริหารธุรกิจ 
     4.  นายสัมฤทธิ์  สิริอร่ามสกุล         ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
     5.  นายสุขุม  มีพันแสน                ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
     สาขาวิชาประติมากรรมไทย   
     วิทยาลัยเพาะชา่ง 
     6.  นายนพคุณ  กุลสุจริต           ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
     สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ   
     วิทยาลัยเพาะชา่ง 
 

-  คณะกรรมกำร
พิจำรณำปริญญำ
กิตติมศักดิ ์
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

  

     7.  นายวินัย   หนูวัฒนา           ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
    สาขาวิชาการจัดการ   

         คณะบริหารธุรกิจ 
     8.  นายศักด์ิดา  ปัญญาหาญ           ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

       สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
        คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

     9.  นายโสภณ  ศรีราชา  ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
         สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

4.2 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
สหกจิศึกษำ   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา  
ตามท่ีกองสหกิจศึกษาเสนอ ดังน้ี 
       1.  อธิการบดี                                                                  ประธานกรรมการ 
       2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                รองประธานกรรมการ 
       3.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
       4.  นายพยุง  ศักดาสิวิตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       5.  ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน           ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                   กรรมการ 
       6.  อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                  กรรมการ 
       7.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                                         กรรมการ 
       8.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์               กรรมการ 
       9.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  กรรมการ                         
     10.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
     11.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    กรรมการ 
   

-  กองสหกจิศึกษำ 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

       12.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว    กรรมการ  
     13.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง     กรรมการ 
     14.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ  
     15.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการ 
     16.  ผู้อ านวยการกองสหกิจศึกษา                                   กรรมการและเลขานุการ 
     17.  นางวิมลพรรณ  เพชรดีศรีสมบัติ                                        ผู้ช่วยเลขานุการ   
     18.  นางเสาวรส  กาญจนวรงค์                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.3 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรกำรเงิน 
และทรัพย์สิน  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร ์
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีกองคลังเสนอ  ดังน้ี   
       1.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธาน         
       2.  อธิการบดี            รองประธาน 
       3.  นายธนา  ธรรมวิหาร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ     
       4.  นายพงษ์ศักด์ิ  ชิวชรัตน์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                    กรรมการ 

            5.  นายพีระ  นีรพิทักษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
            6.  นายรักษ์  วรกิจโภคาทร     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
            7.  นายสมพร  จิตเป็นธม      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                   กรรมการ 

       8.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                 กรรมการ 
            9.  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ                                                  กรรมการ 

     10.  ผู้อ านวยการกองคลัง                      เลขานุการ 
          11.  นางสาวภาสินี  นาควิเชียร             ผู้ช่วยเลขานุการ 

     12.  นางสาวกาญจนา  น้อยสมวงษ์                                 ผู้ช่วยเลขานุการ        

-  กองคลัง 



5 
  

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

4.4 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัตงิำนของอธิกำรบดี  ครั้งทีส่ำม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี  ครั้งท่ีสาม  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังน้ี 
     1.  ดร.ปราจิน  เอ่ียมล าเนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
     2.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
     3.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
     4.  นายพงษ์ศักด์ิ  ชิวชรัตน์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                 กรรมการ 
     5.  นางมัณฑนา  บรรจงแต้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
     6.  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั                   เลขานุการ 
     7.  นางผุสดี  เชาว์ไว             เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     8.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ    บุคลากร                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหำร 
งำนบุคคล 

4.5 พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในแผนกลยทุธ์ 
(พ.ศ.2559 – 2563) มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ให้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์       
(พ.ศ. 2560 – 2563)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยให้ปรับแก้  
ตัวชี้วัดท่ี  36  และตัวชี้วัดท่ี 40  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  แตส่ าหรับปี พ.ศ. 2559  
ให้ใช้ชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเดมิ 

-  กองนโยบำย 
และแผน 

4.6 พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ให้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2560  แต่ส าหรับปี พ.ศ. 2559  ให้ใช้ชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเดิม 
 

-  กองนโยบำย 
และแผน 

4.7 พิจำรณำอนุมัติรำยนำมผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ         
ระดับปรญิญำตรี  ภำคกำรศึกษำที่ 2                      
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  (เพิ่มเติม) 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ภาคการศึกษาท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา 2558  (เพ่ิมเติม)  จ านวน 271 ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 
23 มิถุนายน 2559  ตามท่ีส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเสนอ    

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.8   พิจำรณำอนมุัติรำยนำมผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

ระดับปรญิญำเอก  และระดบัปริญญำโท   
ภำคกำรศึกษำที่ 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ภาคการศึกษาท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน 1 ราย  
ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2559  และระดับปริญญาโท  จ านวน 3 ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี    
30 พฤษภาคม 2559  และจ านวน 1 ราย   ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2559  ตามท่ี      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.9  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรบัปรุงหลกัสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามท่ี
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังน้ี 
     1.  ขอเพ่ิมเครื่องหมาย “*” ต่อจาก (2) กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 
จากรายวิชาดังต่อไปน้ี (เลือกคละกลุ่มได)้ เพ่ือให้นักศึกษาเลือกศึกษากลุ่มวิชาทางวิศวกรรม      
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ตามเกณฑ์ท่ีสภาวิศวกรรับรอง 
     2.  ขอเพ่ิมหมายเหตุ (2.5) กลุ่มวิชาชีพเลือกท่ัวไป  คือ “หมายเหตุ  * 1.กลุ่มวิชาทาง
วิศวกรรม (2.1 ถึง 2.4)  ต้องเลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   * 2. กรณีเลือกศึกษาใน 
(2.5) กลุ่มวิชาชีพเลือกท่ัวไป สามารถเลือกศึกษาได้ 3 หน่วยกิตเท่าน้ัน” เพ่ือให้นักศึกษา   
เลือกศึกษากลุ่มวิชาทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ตามเกณฑ์ท่ีสภาวิศวกรรับรอง 
     3.  มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.10 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-
บัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม  (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร์   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้
ตรวจทานค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.11 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-
บัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้
ตรวจทานค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.12 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-

บัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมกำรวัดคุม  (หลกัสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์

      -  ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง  ขออนุมัติถอนเรื่อง  
 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.13 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-
บณัฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้ตรวจทาน
ค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.14 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-
บัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้ตรวจทาน  
ค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.15 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-
บัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  (หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้ตรวจทาน     
ค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.16 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร-
บัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์     
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศำสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยให้
ตรวจทานค าเขียนผิดและสะกดผิดก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

4.17 พิจำรณำอนุมัติให้จัดต้ังสถำบันอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม เป็นหน่วยงำนทีม่ีฐำนะ 
เทียบเท่ำคณะ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล
รัตนโกสินทร ์

     -  กองนโยบำยและแผน  หน่วยงำนเจ้ำขอเรื่อง  ขออนุมัติถอนเรือ่ง 
 

-  กองนโยบำย 
และแผน 
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เสนอเพ่ือทราบ  จ านวน  1  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
5.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนและกำรใช้จ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำย และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559  ณ สิ้นไตรมำสที่ 3   
(1 ตุลำคม 2558 – 30 มิถุนำยน 2559) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (1 ตุลาคม 2558 –    
30 มิถุนายน 2559)  และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย   
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (1 ตุลาคม 2558 –        
30 มิถุนายน 2559)  ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ 

-  กองนโยบำย 
และแผน 

6.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ในหลักการ  โดยมอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 

-  มหำวิทยำลัย 

 


