
๑ 

  

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  วันอังคารที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๕  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม      
การจัดการ  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ  โดยให้เพิ่มผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน  ดังนี้  
       ๑.  อธิการบดี              ประธานกรรมการ 
       ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              รองประธานกรรมการ 
       ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                      กรรมการ 
       ๔.  นายธนา  ธรรมวิหาร        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
       ๕.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
       ๖.  นายสัมฤทธิ์ สิริอร่ามสกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                    กรรมการ 
       ๗.  นายวรมิตร  ครุฑโต      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                    กรรมการ   
       ๘.  นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                     กรรมการ 
       ๙.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                    กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๐.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๑.  อาจารย์พิมุข  สุศีลสัมพันธ์             ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ  ดังนี้ 
       ๑.  อธิการบดี                                                          ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายธนา  ธรรมวิหาร    กรรมการสภาฯ ที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร            กรรมการ 
       ๓.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย        กรรมการสภาฯ ที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร            กรรมการ 
       ๔.  นายวรมิตร ครุฑโต       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                      กรรมการ 
       ๕.  นายสมพร จิตเป็นธม     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                      กรรมการ 

-  วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 



๒ 

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
         ๖.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                      กรรมการ 

       ๗.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                      กรรมการ 
       ๘.  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                          กรรมการ 
       ๙.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ           กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๐.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๑.  นางสาวชุติมา เลิศลบศิริ                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ดังนี้   
     ๑.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธาน 
     ๒.  ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
     ๓.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
     ๔.  นางประไพพิศ   ลลิตาภรณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                             กรรมการ 
     ๕.  นายพงษ์ศักดิ์   ชิวชรัตน์       ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                             กรรมการ 
     ๖.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน                                                เลขานุการ 

-  ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน   

๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง      
ทางวิชาการ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ     

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพ่ือ
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณเงินรายได้เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้ลูกจ้างช่ัวคราว  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติให้จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยโอนจากงบด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีไปตั้งใน       
งบบุคลากร  เพื่อรองรับการจ่ายค่าครองชีพช่ัวคราวดังกล่าวท่ีมิได้ตั้งงบประมาณไว้ 
     ๒.  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
     ๓.  มอบกองนโยบายและแผนตั้งงบประมาณค่าครองชีพชั่วคราวในปีงบประมาณต่อไป 

-  กองบริหารงานบุคคล 
-  กองนโยบายและแผน 
-  กองคลัง 



๓ 

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาหัตถศิลป์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัย 
เพาะช่าง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา
หัตถศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียนเสนอ 
     ๑.  เพิ่มรายละเอียด ข้อ ๓.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในข้อ ๓.๖.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านการปฏบิัติทางวิชาชีพ   และข้อ ๓.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้   
ด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
     ๒.  เพิ่มรายละเอียด  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  ข้อที่ ๙ 
อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     ๓.  ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยเพาะช่าง      
จ านวน ๑ หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน ๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาหัตถศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท     
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และ
ระดับปริญญาโท  ภาคการศกึษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  (เพิ่มเติม) จ านวน ๓ ราย  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  วิทยาลัยควรปรับปรุงแบบฟอร์มบทคัดย่อให้เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  อาจารย์         
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นคนส าคัญท่ีต้องก ากับดูแลตรวจทานอย่างดี 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๔ 

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๙ พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยคุณสมบัติ     
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้มหาวิทยาลัยหารือเป็นลายลักษณ์อักษรกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในประเด็น  ข้อ ๑๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และหากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบมาหลังวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ให้ใช้ข้อความตามมาตรา   
๑๖ วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  “ในกรณีที่นายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)  พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่      
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว” 

-  ส านักงานนิติการ 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติแผนยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (จากผลการประเมิน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 

    มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับคณะ  
และระดับสถาบัน  จากผลการประเมินคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงาน     
ประกันคุณภาพเสนอ   และให้ส านักงานประกันคุณภาพรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

-  ส านักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์มนตรี  สมดุลยกนก 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย    
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์มนตรี  สมดุลยกนก  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง    
และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์เฉลิมพล  คล้ายนิล 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย    
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์เฉลิมพล  คล้ายนิล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับ
เรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 



๕ 

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๓ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์จันทกานต์  สถาพรวจนา    
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย     
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์จันทกานต์  สถาพรวจนา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ในสาขาวิชาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗   ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง และผลงานทางวิชาการ เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที ่    
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๔ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์อธิสิทธิ์  นุชเนตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์อธิสิทธิ์  นุชเนตร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงาน
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๕ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง        
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่ง        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๑ ราย  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน ๑ ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคคล 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน ๑ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 
 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๖ 

  

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๒ รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ Hiroshima 
University ประเทศญี่ปุ่น 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น  
ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๘      
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 
 

-  วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 


