
๑ 

 

 

ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  วันอังคารท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

เรื่องสืบเน่ือง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๓.๑ การทบทวนและปรบัแก้ร่างบันทึกความร่วมมอื  

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ  National 
University of Singapore 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การทบทวนและปรับแก้  ข้อ ๕  ร่างบันทึก      
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ  National 
University of Singapore  ตามท่ีศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 

- ศูนย์ภาษาและ  
อาเซียนศึกษา 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน  ๙  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรบัปรุงแก้ไข

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์   
ประจ าหลักสูตร  ของคณะศิลปศาสตร์       
จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๒ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังน้ี 
     ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
     ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๒ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ระดับปรญิญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี         
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๒๗๘ ราย   ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๕ มกราคม 
๒๕๕๙  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ   โดยให้มหาวิทยาลยัทบทวนผู้ท่ีได้
เกียรตินิยม  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๒ 

 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ  ดังน้ี 
     ๑.  ตั้งงบประมาณรองรับกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐  บาท   
(ตัดโอนงบประมาณมาจากค่าสาธารณูปโภค  งบด าเนินงาน  ส านักงานอธิการบดี) 
     ๒.  เปลี่ยนแปลงค่าสาธารณูปโภค  งบด าเนินงาน  ส านักงานอธิการบดี  เป็นเงิน  
๑๐,๗๕๐,๐๐๐ บาท  (จากเดิม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ตัดโอนไปตั้งรองรับกองทุนทรัพย์สิน        
ทางปัญญา  จ านวนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท) 
     ๓.  เปลี่ยนแปลงการตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
     ๔.  เปลี่ยนแปลงการตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี          
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (จากเดิม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

- กองนโยบายและแผน 

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม 
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Hiroshima 
University ประเทศญีปุ่่น 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ AGREEMENT 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ  Hiroshima University  ตามท่ี     
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 

- ศูนย์ภาษาและ 
อาเซียนศึกษา 

๔.๕ พิจารณาร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจัดระบบ
สหกจิศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและ
สัญญาเสนอ  โดยให้แก้ข้อความ ข้อ ๑๒ (๑๒.๒)  ในร่างข้อบังคับดังกล่าว  ดังน้ี 
     “(๑๒.๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” 

- คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 



๓ 

 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๖ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี         
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่สอง        
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งท่ีสอง  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังน้ี 
     ๑.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๓.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล            กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๔.  ศ.วิโชค  มุกดามณี                   กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     ๕.  ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล               กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๖.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกลุเกียรติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ   เลขานุการ 
     ๗.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๘.  นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง        
รองอธิการบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา            
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้ง  อาจารย์ประพัฒน์  สีใส  ให้ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันท่ีถัดจากวันท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมัติ  ตามท่ี
มหาวิทยาลยัเสนอ 

- กองบรหิารงานบุคคล 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหนง่และแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา        
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์นภาภรณ์  ศิริพรพทิักษ์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์นภาภรณ์  ศิริพรพิทักษ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ในสาขาวิชาการจัดการ  ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และ
ผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบรหิารงานบุคคล 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหนง่และแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา       
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์วรางคณา  นิ่มเจรญิ 
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์วรางคณา  น่ิมเจริญ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ    

- กองบรหิารงานบุคคล 



๔ 

 

 

 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

๕.๒ รายงานผลการปรับปรงุแก้ไขอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ทีผ่่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา  จ านวน ๘ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ท่ีผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๘ หลักสูตร  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ  และมอบให้ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานทราบและ
ด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

๕.๔ รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย  และรายงานผล          
การปฏิบัตงิาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ตามข้อ ๑  และข้อ ๒  ตามท่ีกองนโยบายและแผน
เสนอ  โดยให้ทบทวนตัวเลขในเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย  
และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ให้ถูกต้อง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ๑. ทบทวนเอกสารรายงานฯ  หน้า ๕  ประเภทรายจา่ยรายการ ๕.๗ โครงการค่ายเยาวชน
อาเซียน  ผลการเบิกจ่าย ๑๑๕.๕๖ บาท  ถูกต้องหรือไม่ 
     ๒.  ทบทวนเอกสารรายงานฯ  หน้า ๒๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ล าดับท่ี ๒ ระบบควบคุม
กระบวนการอัตโนมัติมาตรฐานดิจิตอล  ผลลงนามในสัญญา  ๘๘๖,๒๘๐ บาท ถูกต้องหรือไม่  และ
ผลรวมท้ังสิ้นถูกต้องหรือไม่ 
     ๓.  มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบแก้ไขในข้อ ๑  และข้อ ๒ 

- กองนโยบายและแผน  


