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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 3/2560  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  10  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์นิวัฒน์  มูเก็ม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์นิวัฒน์  มูเก็ม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับเรื่อง และผลงาน ทางวิชาการ เอกสาร และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กอง
บริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์สุวรรณา            
จารุทัศนีย์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์สุวรรณา  จารุทัศนีย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ในสาขาวิชานิติศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งเป็นวันที่รับเรื่องปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา            
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย             

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      ไม่อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ               
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ประติมากรรม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ 1  และข้อ 2  ตามที่กองบริหาร          
งานบุคคลเสนอ 
     1.  อนุมัติแต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา  รักษาการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ     
     2.  อนุมัติให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา  รักษาการแทนคณบดี    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนจาก
งบประมาณเงินรายได้  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ      

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้ง  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ   อัครเอกฒาลิน  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   แทน 
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สุระก าพลธร  โดยให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสามปี  และตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ  นอกนั้นคงเดิม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคุณภาพน้อย  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     แผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคุณภาพน้อย  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  คณบดี  ผู้อ านวยการ  ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้  หลักสูตรที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคุณภาพน้อย  เป็นหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนมานาน                  
เมื่อเห็นชอบแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรนี้ไปแล้วต้องด าเนินการอย่างจริงจัง   
และไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก   
     2.  ส านักงานประกันคุณภาพควรก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

-  ส านักงานประกันคุณภาพ 

4.7 พิจารณาอนุมัตริ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์             
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  ตามที่
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการ           
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.8 พิจารณาอนุมัตริ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์            
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  ตามที่คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการ           
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.9 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 1             
ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)  จ านวน 65 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่         
16 มกราคม 2560  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการบริหาร           
การเงินและทรัพย์สินเสนอ  ดังนี้ 
     1.  นายสมพร  จิตเป็นธม  ประธานกรรมการ 
     2.  นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์ รองประธาน 
     3.  นายธนา  ธรรมวิหาร กรรมการ 
     4.  นายพีระ  นีรพิทักษ์ กรรมการ 
     5.  นายดิษพงษ์  พานิช กรรมการ 
     6.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
     7.  ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
     8.  นางสาวกรรณิกา  ทองค า ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
     ให้คณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (1)  เสนอแนะวิธีน าเงินรายได้ไปลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  และให้
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทราบ 
     (2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมอบหมาย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในเรื่ององค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการ  และ
เลขานุการ  และผูอ้ านวยการกองคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
     2.  มอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา ปรับแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบในข้อ 1  และ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

-  คณะกรรมการบริหาร           
การเงินและทรัพย์สิน 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  6  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้       
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  จ านวน 5 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ       
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 5 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 –  
31 ธันวาคม 2559)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

-  กองนโยบายและแผน 

5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 1             
(1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-  กองนโยบายและแผน 

5.4 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

5.5 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามทีวิ่ทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ   

-  วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 

5.6 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-  กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 


