
๑ 
 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 3/๒๕๕8  วันศุกร์ที่  ๒0  มีนาคม  ๒๕๕8 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  5  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว 

(สายวิชาการ) ที่เกษียณอายุราชการ  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา
วิศวกรรมการวัดคุม  จ านวน ๑ อัตรา 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  และมอบในข้อ ๒  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 
     ๑.  อนุมัติจัดสรรอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ที่เกษียณอายุราชการให้สาขาวิชา
วิศวกรรมการวัดคุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  พื้นที่ศาลายา  ต าแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน ๑ อัตรา  เพื่อจ้างรองศาสตราจารย์ฟูศักดิ์  ชีวสุวิทย์  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 
๒๕๕๘  รวม ๘ เดือน  โดยใช้เงินงบประมาณรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย  จ านวน ๒๔๗,๒๐๐ 
บาท (สองแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
     ๒.  มอบกองบริหารงานบุคคล  กองคลัง  และกองนโยบายและแผน  ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

-  กองบริหารงานบุคคล   
-  กองคลัง   
-  กองนโยบายและแผน   

4.2 พิจารณาร่างแบบประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

      มติสภา  มทร.รตันโกสนิทร์     เห็นชอบ     ในข้อ ๑  โดยให้ปรับแก้หัวข้อ ๓  จาก “ด้านการท า
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”  เป็น  “ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”   และมอบในข้อ ๒  ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ  ดังนี้ 
     1.  ร่างแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     2.  มอบให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย   
เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
  

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 



๒ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.3 พิจารณาอนุมัตเิป้าหมายการประกัน

คุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ระดับสถาบัน 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับสถาบัน   ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      -  ควรน าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ต่ ากว่าค่ากลางหรือคงที่จาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  มาด าเนินการวางแผนและเร่งพัฒนา/ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ระดับสถาบัน 

-  ส านักงานประกันคุณภาพ 

4.4 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ระดับปริญญาเอก  และ 
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม) 
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน ๓ ราย  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  และผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เพิ่มเติม) จ านวน ๙๗ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      ๑.  ให้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรในสรุปรายงานการศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษา  รายนายธนกฤษ  
งามมีศรี  ให้ถูกต้อง 
      ๒.  ให้ปรับแก้ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  รายนายบุญชิน  ตั้งบุญชัยเจริญ   
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องภาษาไทย 
     ๓.  บทคัดย่อควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักการ  ไม่ควรมีอ้างอิงแหล่งที่มาในบทคัดย่อ        
รายนางสาววรวรรณ  จิรไกรศิริ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 4.5 การเสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 
2 ราย  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์   
 

-  ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 



๓ 
 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  4  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
5.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
(คณบดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ผู้อ านวยการสถาบัน  และผู้อ านวยการ
ส านัก) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  (คณบดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการสถาบัน  และ
ผู้อ านวยการส านัก)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อาจารย์คงศักดิ์  นาคทิม    คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     2.  อาจารย์ดนัย  วินัยรัตน์      คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     3.  ดร.อนันต์  เตียวต๋อย           ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

-  ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

5.2 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สิน  และบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗    
ของกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน 
และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ของกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคมเสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาชุมชนและสังคม 

5.3 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สิน  และบัญชีรายรับ  รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗      
ของกองทุนพัฒนานักศึกษา   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน 
และบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ของกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-  คณะกรรมการกองทุน
พัฒนานักศึกษา 

5.4 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของ
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเพาะช่าง  และผลการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๑  “พระนครเกมส์”  ตามท่ีกองพัฒนา
นักศึกษาเสนอ 
 

-  กองพัฒนานักศึกษา 


