
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๘  วันอังคารที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘   

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับ National 
University of Singapore 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้     ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ   นายวิชาญ  ธรรมสุจริต  
อธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พิจารณาบันทึกความเข้าใจ ข้อ ๕ อีกครั้ง  และ 
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ด าเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  
กับ National University of Singapore   ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ      

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๘  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ครั้งที่หนึ่ง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ครั้งท่ีหนึ่ง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 

     ๑.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
          ๑.๑  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
          ๑.๒  นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
          ๑.๓  ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
          ๑.๔  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
          ๑.๕  ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการ 
          ๑.๖  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
          ๑.๗  นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล               ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
  

 
 
 
 
 
 
 

     ๒.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ           
การท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง   
          ๒.๑  ดร.ปราจิน  เอ่ียมล าเนา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
          ๒.๒  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
          ๒.๓  ศ.วิโชค  มุกดามณี  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
          ๒.๔  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
          ๒.๕  นายเฉลิมพล  ไชยแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ    
          ๒.๖  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล          เลขานุการ 
          ๒.๗  นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ๓.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
          ๓.๑  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
          ๓.๒  นายโอภาส  เขียววิชัย           กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
          ๓.๓  รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
          ๓.๔  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์        รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
          ๓.๕  ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพร  สถานทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย             กรรมการ 
          ๓.๖  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล         เลขานุการ 
          ๓.๗  นางสาววัลญา  พรพิรุณ บุคลากร                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  มีรายช่ือดังนี้ 
   ๑.  อธิการบดี   ประธาน 
   ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธาน 
   ๓.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ กรรมการ 
   ๔.  ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา   กรรมการ 
   ๕.  ผศ.นภาพร  นาคทิม กรรมการ 
   ๖.  อาจารยบ์รรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส กรรมการ 
   ๗.  อาจารยศ์รีสมร  ผ่องพุฒิ   กรรมการ 
   ๘.  ผศ.ดร. โสรัตน์  มงคลมะไฟ  กรรมการ 
   ๙.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ กรรมการ 
     ๑๐.  ว่าที่ ร.ต. เจษฎาพร  สถานทรัพย์ กรรมการ 
     ๑๑.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๒.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ   ผู้ช่วยเลขานุการ  

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติใช้กรอบอัตราก าลัง 
สายสนับสนุน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  ไปพลางก่อน  
๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)   

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  และมอบในข้อ ๒  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราก าลัง  สายสนับสนุน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ไปพลางก่อน    
๖ เดือน  (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
 ๒.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป  

-  กองบริหารงานบุคคล 

    



๔ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน  เพ่ือจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรภาษาจีน)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามที่คณะกรรมการกฎหมายและ
สัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการ
กฎหมายและสัญญา 

๔.๕ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
 ๑.  ควรน าจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนเป็นอันดับ ๑ ใน ๙ มทร. เป็นตัวประชาสัมพันธ์ในการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 ๒.  ควรแจ้งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบในคะแนนส่วนนี้เพื่อสร้างความภูมิใจและสร้าง
แรงจูงใจให้สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก 
 ๓.  ควรมีหน่วยงานส ารวจว่าจากคะแนนส่วนนี้ท าให้สถานประกอบการรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เพิ่ม 
 ๔.  ส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เช่น  การบริหารหลักสูตร  ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบหรือ 
ไม่ต่อเนื่อง  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีกรอบการด าเนินงานเพื่อให้ทันเวลาที่ก าหนด 
 ๕.  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรเป็นข้อก าหนดของประกันคุณภาพจึงควรมีการจัดอบรม
ความรู้วิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปีถัดไป 
 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 



๕ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๒  
และระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ ๓  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  โดยให้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ปรับแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  และอนุมัติดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
การบริหารการจัดการรัฐกิจ  จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
 ๒.  อนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารและการจัดการรัฐกิจ  จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่     
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  การเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นข้อมูลส าคัญท่ีเป็นหลักฐานแสดงต่อ
สาธารณชนในคณุภาพของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
เพราะบทคัดย่อเป็นตัวสรุปข้อมูลที่จะน าไปใช้หรือน าไปอ้างอิงทางวิชาการ 
 ๒.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ให้ดูแลการปรับแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ จ านวน ๓ หลักสูตร
  
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน ๓ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 ๒.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๖ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พ้ืนที่
ศาลายา  และพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พื้นที่
ศาลายา  และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สิน  และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ของกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรพัย์สิน  และ
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เสนอ 
 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย 

๕.๒ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของ
นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
และวิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 
 
 

-  กองพัฒนานักศึกษา 


