
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่๕/๒๕๕๘  วันศุกร์ที ่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๔  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่หนึ่ง   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่หนึ่ง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
     ๒. นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๓. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๔. ศ.วิโชค  มุกดามณี                  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     ๕. ดร.รชัฎา  จิวาลัย                     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๖. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เลขานุการ 
     ๗. นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๘. นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที ่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  จนถึงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
ต่อเนื่องเป็นวาระที่  ๔  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา  ช้างขวัญยืน         
     ๒.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย    
     ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน         
     ๔.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธ ารง  เปรมปรีดิ์       
     ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สุระก าพลธร     

-  กองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๓ พิจารณาอนุมัติอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว  

สายสนับสนุน  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ  ๑  และมอบในข้อ  ๒  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว  สายสนับสนุน  วุฒิปริญญาตรี  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  ๑  อัตรา  สังกัดกองนโยบายและแผน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนกันยายน  ๒๕๕๘  
(รวม  ๕ เดือน)  โดยใช้งบประมาณเงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย  ประจ าป ี ๒๕๕๘   
จ านวนเงิน  ๗๘,๗๕๐  บาท  (เจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
     ๒.  มอบกองบริหารงานบุคคล  กองคลัง  และกองนโยบายและแผน  ด าเนินการต่อไป  

-  กองบริหารงานบุคคล  
-  กองคลัง   
-  กองนโยบายและแผน   

๔.๔ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามที่
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง 
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  โดยให้เพิ่ม
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในข้อ (๑๙.๒)  ในร่างข้อบังคับนี้  ดังนี้ 
     “ (๑๙.๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ” 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๖ 
 

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 
จัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  และมอบกองบริหารงาน
บุคคลด าเนินการต่อไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
-  กองบริหารงาน 

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 
จัดตั้งสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     โครงการจัดตั้งสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  และ
มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
-  กองบริหารงาน 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของ 
คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๒  หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของคณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๒  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒)  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖)  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๙ พิจารณาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์  (ฉบับปีการศึกษา  ๒๕๕๗) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับปีการศึกษา  ๒๕๕๗)  ตามที่ส านักงานประกัน
คุณภาพเสนอ 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง 
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ราย  อาจารย์ชาญวิทย์  บุญช่วย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย   
ราย  อาจารย์ชาญวิทย์  บุญช่วย  ใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
ได้ไม่ก่อนวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  
เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง 
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กรณีเทียบต าแหน่งทางวิชาการ   
ราย  อาจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การเทียบต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย   
ราย  อาจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  กรณีเทียบต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้ไม่ก่อนวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่ 
ได้รับการจัดจ้าง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๒ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย   
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน  ๑  ราย   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  จ านวน  ๑  ราย  ตามที่ 
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

-  กองบริหารงานบุคคล 



๔ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๓ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง

และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  ราย   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน  
๑  ราย  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๔ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  จ านวน   
๑  ราย   

     มติสภา  มทร.รตันโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ในสาขาวิชากฎหมาย  จ านวน  ๑  ราย  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ 

 

-  กองบริหารงานบุคคล 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๖  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   
ณ  สิ้นไตรมาสที่  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  
–  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ  สิ้นไตรมาสที่  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ –  
๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

-  กองนโยบายและแผน 

๕.๒ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่  
๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ตามที่กองคลังเสนอ 

-  กองคลัง 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   
ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและบัญชี
รายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  ตามที่        
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสนอ 

-  คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 



๕ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๔ รายงานผลการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รบัทราบ     รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ทั้ง  ๕  ด้าน  คะแนนเต็ม ๕  คะแนน  ได้  ๔.๒๕ คะแนน  อยู่ในระดับดี  
ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

๕.๕ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของ
นักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจ  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-  กองพัฒนานักศึกษา 


