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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 12/2559  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  11  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการ

ส่งเสริมจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยแต่งตั้ง นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย  แทน  นางศรีวัฒนา  
จักรานุพงศ์  นอกนั้นคงเดิม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ  
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ              กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ประธานกรรมการ 
     2.  ผศ.รุจี พาสุกรี                       อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ       กรรมการ 
     3.  ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ        อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
     4.  ว่าที่ ร.ต.หญิงปทุมมาศ  ยงยุทธ นิติกร  เลขานุการ 

-  ส านักงานนิติการ 

4.3 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมาย
และสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการ 
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.4 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. .... 

- คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา เจ้าของเรื่อง  ขอถอนเรื่อง 
 

-  คณะกรรมการ 
ด้านกฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
จ านวน 4 หลักสูตร                    

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
จ านวน 4 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้                   
     1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2558) 
     2.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) 
     3.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  
     4.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ    
ชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)                             

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   
คณะบริหารธุรกิจ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรภาษาจีน (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557)  คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่       
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  เห็นชอบให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา ACC 1213  การบัญชีขั้นต้น 
     2.  เห็นชอบให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา ACC 4328  สัมมนาการบัญชีการเงิน 
     3.  อนุมัติให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จ านวน 3 หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 3 
หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  พื้นที่ศาลายา 
     2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  พื้นที่ศาลายา 
     3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.10 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2558   
(เพ่ิมเติม)     
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน 1 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 
2559  และระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2558  (เพิ่มเติม) 
จ านวน 4 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียนเสนอ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนสอแนะ 
     -  วิทยาลัยควรติดตามการตีพิมพ์บทคัดย่อของนักศึกษา ว่าได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบับท่ีเท่าไร 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.11 พิจารณาอนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2   
ประจ าปีการศึกษา 2557  (เพ่ิมเติม)  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  จ านวน 1 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
25 พฤษภาคม 2558  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  4  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่าน   
การรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 6 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 6 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.2 การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2558  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ  พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง 

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน 
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการ               
งบลงทุนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

5.4 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ  และ
มอบให้ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

-  คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 


