
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘  วันอังคารที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์ อนุมัติ แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณผุสดี  ทิพทัส            
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ตั้งแต่วันที่          
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   จนถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ต่อเนื่องเป็นวาระท่ี ๔  ตามที่            
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๒  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม) 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์ อนุมัติ ในข้อ ๑  และข้อ ๒  ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่   
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
การบริหารการจัดการรัฐกิจ  จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 -  การเขียนสรุปรายงานการศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษา  และบทคัดย่อของวิทยาลัยท้ังสองแห่ง  
ควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไม่ใช้ภาษาพูด  คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  ควรใส่
รายละเอียดให้เข้าใจ  ที่ประชุมมอบฝ่ายวิชาการน าไปปรับปรุง 

-  ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๓ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก  ระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาที่ ๓  และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม) 
   
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ในข้อ ๑  ข้อ ๒  และข้อ ๓  ตามที่ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และจ านวน ๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 ๓.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  จ านวน ๑๙๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

-ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม  จ านวน ๑๘๓ ราย  
และท่ีได้รับเหรียญเกียรตินิยม  จ านวน 
๑๖ ราย 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  จ านวน ๑๘๓ ราย  และเหรียญเกียรตินิยม  จ านวน     
๑๖ ราย  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๑ หลักสูตร 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)             
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕)  
จ านวน ๔ รายวิชา   

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕)  จ านวน ๔ รายวิชา  
ได้แก่  ๑) รายวิชา ALA ๓๓๐๑ การเตรียมฝึกงาน   ๒) รายวิชา ALA ๓๓๐๒  การฝึกงาน  ๓) รายวิชา 
ALA ๓๓๐๓ การเตรียมสหกิจศึกษา  และ  ๔) รายวิชา ALA ๓๓๐๔ สหกิจศึกษา  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง      
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย อาจารย์ศิริ  หนูแดง 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์ศิริ  หนูแดง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ซึง่เป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทางวิชาการ  
เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง 
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ราย อาจารย์จงดี       
จนางคะกาญจน์ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์จงดี  จนางคะกาญจน์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ประติมากรรมไทย  ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทาง
วิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย 
อาจารย์สราวุฒิ  วงษ์เนตร   

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
ราย อาจารย์สราวุฒิ  วงษ์เนตร  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา  ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และ
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๐ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  จ านวน ๑ ราย  

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       ไม่อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  จ านวน ๑ ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-กองบริหารงานบุคคล 



๔ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการสภา

วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ ราย 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑๐ ราย  
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
   ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
   ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ   สุคนธสุขกุล 
   ๓.  ศาสตราจารย์วิโชค   มุกดามณี 
   ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑาทิพย์   สิงหะเนติ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์   นิลสุข 
   ๖.  ดร.สามารถ      รอดส าราญ 
   ๗.  ดร.ฉายรวี       อนามธวัช-คีริก 
   ๘.  นายวิญญู      วานิชศิริโรจน ์
   ๙.  นายดิษพงศ์      พานิช 
 ๑๐.  นายนัฐพล      กลั่นวารี 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๔  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษาจ านวน ๔ หลักสูตร 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๔ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๕ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      ตามข้อ ๑  และข้อ ๒  ตามที่กองนโยบายและแผน
เสนอ  โดยให้ไปปรับตัวเลขให้ถูกต้องในเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย  และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ทบทวนเอกสารรายงานฯ  หน้า ๙ และหน้า ๑๐  ข้อ ๓.๑  ๔.๒  และ ๕.๒  ตัวเลขคิดเป็น    
ร้อยละ ๐.๐๐  ถูกต้องหรือไม่ 
 ๒.  ทบทวนเอกสารรายงานฯ  หน้า ๒๐-๒๔  และหน้า ๒๕-๒๙  ตัวเลขซ้ ากันแต่เงินไม่ตรงกัน       
ที่ถูกต้องคือหน้าใด 
 ๓.  ทบทวนเอกสารรายงานฯ  หน้า ๓๒  รายการที่ ๒  อาคารสัมมนาคารฯ  รายการยังไม่ได้เบิกจ่าย  
การเบิกจ่ายส่วนนี้เอาไปไว้ที่ใด  การกันเงินไว้ต้องมีระเบียบที่ชัดเจนในประเด็นนี้ 
 ๔.  มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบแก้ไขในข้อ ๑ – ข้อ ๓   

-กองนโยบายและแผน 

๕.๓ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ในการด ารงต าแหน่งวาระที่ ๒  ครบรอบ
การปฏิบัติงานครบ ๑ ปี 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ในการด ารงต าแหน่งวาระท่ี ๒  ครบรอบการปฏิบัติงาน    
ครบ ๑ ปี  ได้คะแนน ๔.๔  ถือว่าผ่านการประเมิน  ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี”  และมอบให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรับทราบต่อไป   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรมีการบันทึกไว้ด้วยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้พิจารณาการประเมิน
ผู้อ านวยการซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย   โดยที่ผู้อ านวยการไม่อยู่ในห้องประชุม  
เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 



๖ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
   ๒.  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  และวิทยาลัยพลังงานฯ  เป็นหน่วยงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัย

ไว้ว่า  มีการบริหารจัดการโดยตนเองมิได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน  ดังนั้น  ระบบบริหารงานบุคคล   
วัฒนธรรมองค์กร  สวัสดิการฯ  จึงไม่ควรสอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย  ซึ่งยังเป็นระบบราชการ
อยู่  อาจเป็นอุปสรรคแก่วิทยาลัยทั้งสองที่ควรสร้างประสิทธิภาพที่สูงเพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้อยู่รอด 

 

๕.๔ รายงานการชี้แจงเพ่ือทักท้วงผลการ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานการชี้แจงเพื่อทักท้วงผลการประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง  และมอบให้มหาวิทยาลัยติดตามผลของการบันทึกแย้งแล้วรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

-คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ 


