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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 6/2560  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 

 

     

 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  27  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัท Technosmile, Inc. 
ประเทศญี่ปุ่น 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ  บริษัท  Technosmile, Inc.  ประเทศญี่ปุ่น  
ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  มอบ  ดร.รัชฎา  จิวาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจทาน
เอกสารก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลง 

-  ศูนย์ภาษาและ 
อาเซียนศึกษา 

4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

     มติสภา  มทร .รั ตนโกสินทร์       อนุ มัติ       ในข้อ 1  และข้อ  2  ตามที่ 
กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 

     1.  อนุมัติแต่งตั้งให้  นายสมชาติ  วิจิตราการลิขิต  รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

     2.  อนุมัติให้  นายสมชาติ  วิจิตราการลิขิต  รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน 
จากงบประมาณเงินรายได้  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี ้
     1. อธิการบดี                                                                           ประธาน                                                                                  
     2. ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา  รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน     รองประธาน             
     3. อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์              ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย      กรรมการ         
     4. ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง     ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย       กรรมการ          
     5. ผศ.บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส        ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย       กรรมการ          
     6. นายพยุง  ศักดาสาวิตร                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ      
     7. นายธนา  ธรรมวิหาร                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ      
     8. นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร             ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย       กรรมการ    
     9. พ.ต.อ.วิวัฒน์  ชัยสังฆะ             ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย       กรรมการ          
   10. นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ               ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย         กรรมการ          
   11. ผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม                            เลขานุการ                                                          
   12.  ดร.พรสรรค์  โรจนพานชิ                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์        ผู้ช่วยเลขานุการ                  
   13.  นางสาวศิริพร  บุญมาก                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               ผูช้่วยเลขานุการ                             

-  สถาบันอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

4.4 พิจารณาอนุมัตริ่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  พ.ศ. 2560  
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการ 
ด้านกฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.5 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560 - 

2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       อนุมัติ      แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการจัดอันดับของรายสาขาวิชาโดยไม่ดู
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยซ่ึงจัดขึ้นทุก 2 ปี  มหาวิทยาลัยควรสมัครเข้าร่วมด้วย เพื่อน าไป    
สู่ระดับนานาชาติต่อไป 

-  กองนโยบายและแผน 

4.6 พิจารณาอนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 2  
ประจ าปีการศึกษา 2559  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน  1,163  ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน 2560  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาอนุมัตริายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษาที่ 2               
ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 84 ราย  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม  ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 84 ราย  ตามที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
จ านวน 4 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์  จ านวน 4 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
     2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
     3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
     4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์   
จ านวน  3  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 3 หลักสูตร  ตามที่ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจ   
จ านวน  4  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 4 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  
ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  พื้นที่ศาลายา 
     2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 
     3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นที่ศาลายา 
     4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  พื้นที่ศาลายา 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน  4  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 4 หลักสูตร  ตามท่ี
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
     2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     4.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
วิทยาลัยเพาะช่าง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  มอบวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ทบทวนชื่อกลุ่มวิชาเอก “การจัดการนวัตกรรม”  
ที่ใส่ไว้นั้น น่าจะเป็น “การจัดการเชิงนวัตกรรม” มากกว่า  เช่นเดียวกับ  
“การเงินเชิงนวัตกรรม” 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  การระบุประเภทหลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางวิชาการ  ส าหรับหลักสูตร 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อสบ.) ไว้เช่นนี้  จะยังคงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ  
บัณฑิตนักปฏิบัติ  อยู่หรือไม่ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี     
วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี   ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  การระบุประเภทหลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางวิชาการ  ส าหรับหลักสูตร 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อสบ.) ไว้เช่นนี้  จะยังคงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ  
บัณฑิตนักปฏิบัติ  อยู่หรือไม่ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 



   7 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.17 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแปรรูป
และการประกอบอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.18 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       เห็นชอบ      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.19 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.20 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมผังเมือง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.21 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์          
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.22 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการงานก่อสร้าง    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการงานก่อสร้าง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.23 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.24 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรอาคาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.25 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.26 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

4.27 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี   
วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะอุตสาหกรรม   
และเทคโนโลยี  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๔  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ   

-  คณะกรรมการสรรหา 
อธิการบดี 

5.2 รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      การอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  จ านวน 2,380,000.00 บาท  (สองล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  ตามที่
กองคลังเสนอ 

-  กองคลัง 

5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2   
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-  กองนโยบายและแผน 

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-  กองนโยบายและแผน 

 

 

 


