
๑ 
 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 2/๒๕๕8  วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน 1 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
3.1 การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๕๘)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยี  
บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 12 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ 

 
พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร           
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

-วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ    

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ ๑  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ   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.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ           บุคลากร                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

-กองบริหารงานบุคคล 



๒ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑  จาก “ส านักงาน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็น “ส านักงาน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์” 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ    ในข้อ ๑  และมอบในข้อ ๒  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  จาก  “ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็น “ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์”     
     2. มอบกองบริหารงานบุคคลท าหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการ    
ตามขั้นตอนต่อไป   

-กองบริหารงานบุคคล 

4.4 พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๗  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่กองนโยบายและแผน
เสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ๑.  ควรพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย  เมื่อตั้งเป้าไว้สูง  ก็ท าให้ได้ตามนั้น  เพราะถึงแม้จะได้คะแนนไม่น้อยแต่ไม่เป็นไปตาม    
เป้าที่ตั้งไว้  เช่น  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  งานวิจัย  การจัดสรรทรัพยากรกับการก าหนด
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นต้น  จึงควรมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไข 
     ๒.  โดยภาพรวมเห็นว่าด าเนินการได้ดีขึ้น 

-กองนโยบายและแผน 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรใหม่    
พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
   

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๓ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.6 

 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก
วิศวกรรมโยธา  (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนเสนอ   

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเพ่ิม
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
จ านวน ๕ รายวิชา  คณะอุตสาหกรรม  
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  
ต่างประเทศ  จ านวน ๕ รายวิชา  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ตามท่ีส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  จ านวน ๒ หลักสูตร                    

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)                     
     ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)    

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   จ านวน ๑๑๗ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม  
๒๕๕๘  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

๔.๑๐   พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง       
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย อาจารย์วัชรี      
ธีระพิจิตร 

     มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน       
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์วัชรี  ธีระพิจิตร  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขา   
วิชาศิลปะภาพพิมพ์  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง        
และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

4.11 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง      
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์ไพรัตน์  
หลวงแนม 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์ไพรัตน์  หลวงแนม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง    
และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 



๔ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.12 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์
ประสพโชค  โห้ทองค า 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย    
ราย อาจารย์ประสพโชค  โห้ทองค า  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     
ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทางวิชาการ  
เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  7  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘           
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

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

-กองนโยบายและแผน 

5.2 รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑ์  งบลงทุน  งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘   ของส านักบริหารบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      รับทราบ     การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์  งบลงทุน 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ของส านักบริหารบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ   

-กองนโยบายและแผน 

5.3 รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสม      
ของมหาวิทยาลัย  

     มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
จ านวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สิบสองล้านบาทถ้วน)  ตามที่กองคลังเสนอ 

-กองคลัง 

5.4 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ของกองทุน
คุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากร    
ในมหาวิทยาลัย 

     มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ของกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการ         
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากร   
ในมหาวิทยาลัยเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๕ รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ   

การให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๒ 
หลักสูตร 

      มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.6 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา  จ านวน ๑๔ หลักสูตร 

      มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๑๔ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.7 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา 

      มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล   
ของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  และวิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-กองพัฒนานักศึกษา 


