
๑ 

 

ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘  วันอังคารท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   จ านวน  ๑๓  เรื่อง 

๔.๑ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตงิานของอธิการบดี  ครั้งทีส่อง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี  ครั้งท่ีสอง  ดังน้ี 
   ๑.  ดร.ปราจิน  เอ่ียมล าเนา          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
      ๓.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
      ๔.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร            กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีส่วน 

                           เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย          กรรมการ 
      ๕.  ดร.ชุมพล  เท่ียงธรรม กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีส่วน 

                            เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย          กรรมการ 
      ๖.  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์    เลขานุการสภามหาวิทยาลยั                            เลขานุการ 
      ๗.  นางผุสดี  เชาว์ไว             เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๘.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ บุคลากร                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

-กองบรหิารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกจิการวิทยาเขตวังไกลกังวล     
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  ดังน้ี 
 ๑. ดร.ปราจิน  เอ่ียมล าเนา    (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)              ประธานกรรมการ     
 ๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล          (โดยต าแหน่ง)                กรรมการ  
 ๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       (โดยต าแหน่ง)                  กรรมการ 
 ๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว  (โดยต าแหน่ง)                 กรรมการ 
 ๕. นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล                         (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                  กรรมการ 
 ๖. นายเชวง  วัฒนเมธีรางกูร                        (ผู้ทรงคุณวุฒิ)             กรรมการ 
 ๗. นายธรรมนูญ  อมรนิมิต                          (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                 กรรมการ 

-กองบรหิารงานบุคคล 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 
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 ๘. นายพิพัฒน์พงศ์  พงศ์พฤกษธาตุ                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                  กรรมการ 
 ๙. นายอรุณ  ยี่รงค์                           (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                  กรรมการ 
 ๑๐. นางอารมณ์  วาจารัตน์                           (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                  กรรมการ 
 ๑๑. นายจรูญ  อินทนิล                        (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                 กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุนันทา  ภักดีโยธิน                      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                  กรรมการ 
 ๑๓. นางอารมณ์  อ าพวา                          (ผู้แทนผู้ปกครอง)              กรรมการ 
 ๑๔. นางอมรพรรณ  รุจิรปัญญานนท์              (ผู้แทนศิษย์เก่า)                กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวหทัยกาญจน์  หนันดุล                (ผู้แทนนักศึกษา)               กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวณัฐดาวรรณ  จันทร                   (ผู้แทนนักศึกษา)               กรรมการ 
 ๑๗. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล                         เลขานุการ 
 ๑๘. นางสาวเปมิกา  ป่ินชัยมูล                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาววรรณา  เส็งสีแดง                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.๓ พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจ า
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ  ดังน้ี 
 ๑. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
    ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
 ๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
 ๔. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ
 ๖. ผู้อ านวยการวิทยาลยัเพาะชา่ง   กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
 ๘. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   กรรมการ 
 ๙. ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ   กรรมการ 

-กองบรหิารงานบุคคล 



๓ 
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   ๑๐. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางศรีวัฒนา   จักรานุพงศ์ (บุคลากรช านาญการ)  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นายสิทธา       กิจเจริญ      (บุคลากร)                ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนมุัติ
เพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ 
คณะศิลปศาสตร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ของคณะศิลปศาสตร์  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  (เพิ่มเตมิ) 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๒๑๘ ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน 
๒๕๕๘  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ให้มหาวิทยาลัยน ากลับไปปรับแก้ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป 

-กองนโยบายและแผน 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติแผนการเงินและ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙   
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  และมอบในข้อ ๒  ตามท่ีวิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการเสนอ 
 ๑.  อนุมัติแผนการเงิน  และงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 ๒.  มอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลยั  อนุมัติใช้เงินงบกลางของวิทยาลัย  และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๗ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด    
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด  
อันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

-วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 



๔ 
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๔.๘ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กิจกรรมนกัศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  
โดยให้ปรับแก้ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ในร่างข้อบังคับน้ี  ดังน้ี 
 ข้อ ๔  วรรคเจ็ด 
 “รองคณบดี  หมายความว่า  รองคณบดีท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลกิจการนักศึกษา
ของคณะ”   
 และข้อ ๔๑ วรรคสอง 
 “การจัดตั้งชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะใด จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ คน  โดยให้
กรรมการบริหารชมรมซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะ  เป็นผู้เสนอผ่านสโมสรนักศึกษาคณะน้ัน  เพ่ือขออนุมัติ
จัดตั้งชมรมต่อคณะ 

-คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการเงินกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการดา้นกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหนง่ 
และแต่งตั้งพนกังานวิทยาลัย  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย  
อาจารย์กอบกลู  จันทรโคลิกา 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานวิทยาลัย  ราย 
อาจารย์กอบกูล  จันทรโคลิกา  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ท้ังน้ีตั้งแต่
วันท่ี  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และ
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบรหิารงานบุคคล 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหนง่ 
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์สทิธ์ิชัย  
บุญปิยทัศน์ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์สิทธิ์ชยั  บุญปิยทัศน์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัย 
รับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล
เสนอ 

-กองบรหิารงานบุคคล 
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๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหนง่ 
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์ส าราญ  
มณีรัตน์ 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์ส าราญ  มณีรัตน์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
จิตรกรรม  ท้ังน้ีตั้งแตวั่นท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงาน         
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบรหิารงานบุคคล 

๔.๑๓ การเสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ คน ใหม่  เน่ืองจากนายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์  และนายประพัฒน์  โพธิวรคุณ  
แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังน้ี 
 ๑.  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย ์ ประธาน 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์  มงคลมะไฟ กรรมการ 
 ๔.  นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกยีรต ิ กรรมการ 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
 ๗.  ดร.อนันต์  เตียวต๋อย กรรมการ 
 ๘.  อาจารย์ดนัย  วินัยรัตน์ กรรมการ 
 ๙.  อาจารย์คงศักด์ิ  นาคทิม กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ กรรมการ 
 ๑๑. นางสุรภี  วรรณบูรณ์ กรรมการ 
 ๑๒. อาจารย์กิตติเชษฐ์  สุอังคะวาทิน กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย์เฉลิมพล  ไชยแก้ว กรรมการ 

-ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 



๖ 

 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

  

 ๑๔. ว่าท่ี ร.ต. เจษฎาพร  สถานทรัพย์ กรรมการ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย ์ กรรมการ 

 ท้ังน้ีแต่งตั้ง  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์  ท าหน้าท่ีเลขานุการ 
 

 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  จ านวน  ๑  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รบั

รางวัลของนักศึกษา 
 

 มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเขา้ร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของ
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะชา่ง  และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา
เสนอ 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 


