
๑ 

 

 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๓/๒๕๕๙  วันเสาร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๓.๑ 

 
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม    
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Hsiuping 
University of Science and Technology 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Hsiuping University of Science and Technology     
ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ  โดยให้รับค าแนะน าของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัย   
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งต่อไป  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยยังมิได้
แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   
ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
      ๑.  นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
 ๓.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
 ๔.  นายธนา  ธรรมวิหาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
 ๕.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
 ๖.  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี                                      กรรมการ 
 ๗.  ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย   



๒ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

   ๘.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย                  กรรมการ 
                                                   จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 ๙.  อาจารย์เฉลิมพล  ไชยแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย                  กรรมการ 
  จากคณาจารย์และข้าราชการ   

 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี        
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่สอง       

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่สอง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล     กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
 ๓.  ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
 ๔.  ศ.วิโชค  มุกดามณี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕.  นายดิษพงศ์  พานิช     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ   
 ๖.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย         เลขานุการ 
 ๗.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ  บุคลากร                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การแต่งตั้ง  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์  เหลืองทองค า  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  แทน  ศาสตราจารย์    
กิตติคุณปรีชา  ช้างขวัญยืน  โดยให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสามปี  และตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
มีค าสั่งแต่งตั้ง  นอกนั้นคงเดิม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 



๓ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายและสัญญา  และขออนุมัติ
องค์ประกอบ  และแต่งตั้งคณะกรรมการ    
ด้านกฎหมายและสัญญาใหม่ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
และสัญญา  และอนุมัติองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาใหม่  ดังนี้ 
    ๑.  นายวิชาญ  ธรรมสุจริต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
   ๓.  นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
   ๔.  นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
   ๕.  นายสุทน  เฉื่อยพุก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
   ๖.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย           กรรมการ 
   ๗.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย          กรรมการ 
   ๘.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
   ๙.  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ                             กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.  นางสาวกุลรภัส  ปานบุญลือ    ส านักงานนิติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.  นางสาวลัดดาพร  สุขแก้วฟ้า  ส านักงานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  เลขานุการ
คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา   

๔.๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ       
บริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรม      
และการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) วิทยาเขต            
วังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติ   
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวลเสนอ  ดังนี้ 
   ๑.  ดร.ปราจิน  เอี่ยมล าเนา        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล      กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       รองประธานกรรมการ   
   ๓.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
   ๔.  นายธนา  ธรรมวิหาร  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
     ๕.  นายพงษ์ศักดิ์  ชวิชรัตน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
   ๖.  นายรุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
   ๗.  นายสัมฤทธิ์  สิริอร่ามสกุล       ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 

-  ส านักงานวิทยาเขต 
วังไกลกังวล 



๔ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

     ๘.  อธิการบดี         กรรมการ 
   ๙.  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล         กรรมการ 
 ๑๐.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย         กรรมการ 
 ๑๑.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน         กรรมการ 
 ๑๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย         กรรมการ 
 ๑๓.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี         กรรมการ 
 ๑๔.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว         กรรมการ 
 ๑๕.  ผู้อ านวยการกองคลัง         กรรมการ 
 ๑๖.  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล                  เลขานุการ 
 ๑๗.  อาจารย์พิมุข   สุศีลสัมพันธ์                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘.  อาจารย์สมใจ  ศรีเนตร                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างและภารกิจ 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ของศูนย์ภาษา
และอาเซียนศึกษา 
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  เห็นชอบในข้อ ๒  และมอบในข้อ ๓     
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติให้ปรับโครงสร้างและภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษาตามภารกิจใหม่ 
 ๒.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
 ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าประกาศแบ่งส่วนงานภายในตามภารกิจที่ปรับใหม่    

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรเน้นให้ความรู้เรื่องอาเซียนให้มากขึ้นเพื่อสร้างให้เยาวชนเกิดความรู้สึกของการเป็น
ประชาชนอาเซียนให้ได้ 
 ๒.  งานด้านประเมินผลควรเพิ่มการก ากับติดตามไว้ด้วย 

-  กองบริหารงานบุคคล 



๕ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๗ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ฉบับ
ปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  ฉบับปรับปรุง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
 ๑.  ควรมีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 
 ๒.  เป้าหมายบางเป้าหมายในแผน  เช่น  ตัวชี้วัดที่ ๒๓  จ านวนชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองท าให้คุณภาพของชุมชนดีขึ้น  ในแผนตั้งเป้าหมายไว้ ๓  
แต่ท าได้ ๑๔  และเม่ือท าได้สูงกว่าเป้าหมายมากเช่นนี้ในปีถัดไปควรตั้งเป้าหมายให้สูงข้ึน  เพื่อจะได้
พัฒนาให้มากยิ่งขึ้น 
 ๓.  ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผน  ต้องหาแนวทางการด าเนินการ  ท าอย่างไรจะไปให้ถึง
เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

-  กองนโยบายและแผน 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับ
สถาบัน 
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปี    
การศึกษา ๒๕๕๘  ระดับสถาบัน  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ  และมอบหมายให้    
ผู้อ านวยส านักงานประกันคุณภาพน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรพิจารณาการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสม 
 ๒.  ให้คณะเร่งพิจารณาข้อบกพร่องที่มีผลต่อระดับคะแนน  ซึ่งส่งผลถึงระดับสถาบันด้วย 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
  -  ควรบรรจุไว้ในแผนงานของมหาวิทยาลัย  โดยตั้งเป็นหน่วยงานภายในช่วงหนึ่งเม่ือประสบ
ความส าเร็จแล้ว  จึงเสนอขอจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย เพื่อใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  
และจะได้ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๖ 

 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๑   ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๘  (เพ่ิมเติม) 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ      รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี         
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)  จ านวน ๔๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่             
๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์    รับทราบ     ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  และที่ประชุมมีมติเลือก  นายวิชาญ  ธรรมสุจริต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  ของกองทุนพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ของกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาฯ เสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
พัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๕.๓ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา 
 

   มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล   
ของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง  นักศึกษาพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  และรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๒   ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 
 

-  กองพัฒนานักศึกษา 


