
๑ 
 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่1/๒๕๕8  วันอังคารที ่๒7  มกราคม  ๒๕๕8 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 14 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ 

 
 
 

พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามที่คณะกรรมการ            
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

- ส านักงานนิติการ 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
และค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 
๒๕๕๘  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  โดยให้เพิ่มความในข้อ ๙ วรรคสอง
ตามค าที่ขีดเส้นใต้ดังนี้ 
     “กรณีการเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนที่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      -  ในการจัดท าประกาศใหม่ให้อ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน     
ค่าสอนพิเศษ  และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

- ส านักงานนิติการ 

4.3 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ในการนี้ให้เพิ่มบทเฉพาะกาลในร่างระเบียบนี้  คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงแรมบ้านชมคลื่นมีอ านาจหน้าที่แทนคณะกรรมการตามข้อ 6  ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมี
ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 

- ส านักงานนิติการ 



๒ 
 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ตามที่
ส านักงานนิติการเสนอ  ดังนี้ 
         ๑.  อธิการบดี       ประธาน 
         ๒.  นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
         ๓.  นายวิชาญ  ธรรมสุจริต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
         ๔.  พันต ารวจเอกวิวัฒน์ ชัยสังฆะ        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
         ๕.  นายปฐวี  นวลพลับ           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
         ๖.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
         ๗.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
         ๘.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
         ๙.  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ     กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๐. อาจารย์ณฐกรัณย์  ธรรมรัชสุนทร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๑. นางสาวลัดดาพร  สุขแก้วฟ้า              ผู้ช่วยเลขานุการ 

- ส านักงานนิติการ 

4.5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ        
การออกแบบ  ครั้งที่ ๑ 

 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ครั้งที่ ๑  ตามที่กอง
บริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
         ๑.  นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         ๓.  นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         ๔.  ศ.วิโชค    มุกดามณี                 กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         ๕.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย                    กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ   
         ๖.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย       เลขานุการ 
         ๗.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๘.  นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์      นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 



๓ 
 

 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.6 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ๔ ปี  วิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์  เพ่ือขอเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 
 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในหลักการและอนุมัติเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
จ านวน ๕ ล้านบาทต่อปี  เป็นระยะเวลา ๔ ปี  (ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์เสนอ  ส าหรับงบประมาณปี ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรและได้รับอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยแล้ว  จึงไม่สามารถจัดสรรในงบประมาณประจ าปีได้  ดังนั้น  เห็นควรให้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  จากเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัย  จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) 

- วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์   

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ   
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และ  งานทะเบียน 

๔.8 พิจารณาอนุมัติการปรับแก้ไขแผนรับนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      การปรับแก้ไขแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘  จากเดิม  จ านวน ๙๒ สาขา  จ านวน ๔,๓๓๓ คน  เป็น  จ านวน ๙๒ สาขา  จ านวน 
๔,๓๔๓ คน  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน 

4.9 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม) 
 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์ (เพิ่มเติม)  จ านวน ๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และ งานทะเบียน 



๔ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.10 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย 

      มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี       
ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  
เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.11 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  กรณีเทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 1 ราย   

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย    
จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ไม่ก่อนวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดจ้าง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
         

- กองบริหารงานบุคคล 

4.12 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  กรณีเทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 1 ราย 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  ได้ไม่ก่อน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕   ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดจ้าง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.13 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  กรณีเทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 1 ราย 

      มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้ไม่ก่อนวันที่  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดจ้าง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.14 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  กรณีเทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 1 ราย   

      มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้ไม่ก่อนวันที่  ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖   ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดจ้าง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

- กองบริหารงานบุคคล 



๕ 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 6 เรื่อง 

มติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม มติที่ประชุม มติที่ประชุม 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงานและการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

- กองนโยบายและแผน 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและบัญชี
รายรับ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ของ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเสนอ 

- คณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

5.3 รายงานการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานการสรรหาคณบดี         
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ  แถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ   
ต่อสภามหาวิทยาลัย  ในวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.      
เป็นต้นไป  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

- คณะกรรมการสรรหาฯ 

5.4 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรม      
การโรงแรมและการท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเพาะช่าง 

 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานการสรรหาคณบดี         
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง  
และก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ  แถลงนโยบาย 
แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย  ในวันพฤหัสบดี       
ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- คณะกรรมการสรรหาฯ 



๖ 
 

 

มติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม มติที่ประชุม มติที่ประชุม 

5.5 รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ  แถลงนโยบาย  แผนการบริหารจัดการและ
แผนพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย  ในวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   เวลา  
๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- คณะกรรมการสรรหาฯ 

5.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
ครั้งที่หนึ่ง  (๑๒ เดือนแรก) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ      รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  ครั้งที่หนึ่ง  (๑๒ เดือนแรก)  ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๙.๙๖ 
คะแนน  คิดเป็นผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี”  ตามที่คณะกรรมการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของอธิการบดีเสนอ  และให้แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้อธิการบดีทราบ 

- กองบริหารงานบุคคล 


