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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 8/2560  วันอังคารที่  25  กรกฎาคม  2560 

 
 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  7  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  ตามรายช่ือที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
       1.  อธิการบดี ประธาน  
       2.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย กรรมการสภาฯตามมาตรา 15 (5) กรรมการ 
       3.  ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง กรรมการสภาฯตามมาตรา 15 (4) กรรมการ 
       4.  นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
       5.  นายอภิชาต  อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
       6.  ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
       7.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการ 
       8.  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
       9.  ผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  กรรมการและ 
   เลขานุการ  
     10.  ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     11.  นางสาวศิริพร  บุญมาก     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

-  กองนโยบายและแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.2 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา        
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 2    
ประจ าปีการศึกษา  2559  (เพ่ิมเติม)   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  2559  (เพิ่มเติม) จ านวน 366 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่        
วันที่  29  พฤษภาคม  2560  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.3 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษาที่ 2              
ประจ าปีการศึกษา 2559  (เพ่ิมเติม)   
จ านวน  22  ราย   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ          
ปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2559  (เพิ่มเติม)             
จ านวน  22  ราย  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์         
ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน             
3 หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน 3 หลักสูตร  ตามที่          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     2.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     3.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ควรตรวจทานต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์          
ประจ าหลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน           
4  หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  4  หลักสูตร  ตามที่          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตร
นานาชาติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  พื้นที่ศาลายา    

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

  

     2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)            
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 
     3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 
     4.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  พื้นที่ศาลายา 

 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์           
ประจ าหลักสูตร  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  พ้ืนที่วิทยาเขต 
วังไกลกังวล  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  6  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 รายงานผลการรับรองปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  
ที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการรับรองปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  
ที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก  ตามทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.2 รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้          
ความเห็นชอบหลักสูตร  จากส านักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 6 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ        
การให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 6 หลักสูตร  
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.3 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ผ่านการรับทราบการให้
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ที่ผ่านการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่           
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.4 รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2559   
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 
2559  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองคลังเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ควรรายงานตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
     2.  รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ  ควรรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ           
ก่อนรายงานหน่วยงานภายนอก 

-  กองคลัง 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.5 รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  ตามที่กองคลังเสนอ 

-  กองคลัง 

5.6 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559    
กองทุนศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559   กองทุนศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเสนอ 
 

-  สถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 


