
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องประชุมส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งท่ี วันที่ 

 

๑/๒๕๕๖ 

 

๒๒ ม.ค. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 

   ๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี         
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวน ๑ หลักสูตร  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ  การขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ี
 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖    ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ  การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย  จากอาจารย์รุ่งทิวา  รุ่งรัตน์  
เป็น  อาจารย์วีรวัฒน์  เพ็งช่วย  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ี
 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน ๑ หลักสูตร  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   มอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการน าไปทบทวนใหม่ 
โดยศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่จัดสร้างหลักสูตรประเภทนี้ ว่าควรจัดแยกเล่ม
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือสามารถรวมเล่มเดียวกันได้ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยอนุมัติมาแล้วและให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวต่อไป 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
 



๒ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(เพ่ิมเติม) จ านวน ๖๖ ราย   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จ านวน ๒๓ ราย ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จ านวน ๔๓ ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๔.๕  พิจารณาอนุมัติการจดัตั้งสาขาวชิาการ
จัดการทรัพยากรอาคาร หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    การจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
อาคาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 - คณะสถาปัตย  
กรรมศาสตร์              
 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๔.๖  พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) 
จ านวน ๑ สาขาวิชา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑ สาขาวิชา จ านวน ๓๐ คน ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๔.๗  พิจารณาร่างแบบประเมินตนเองของ     
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    ในข้อ ๑ และมอบในข้อ ๒ ตามที่ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ ดังนี้ 
  ๑. ร่างแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๒. มอบให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเมินตนเอง รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบต่อไป 
 

 - ส านักงาน         
สภามหาวิทยาลัยฯ 



๓ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๔.๘  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผู้บริหาร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร
ต าแหน่งอธิการบดี ทั้งที่เป็นข้าราชการและท่ีไม่เป็นข้าราชการ ขั้นต่ า ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับผู้บริหารต าแหน่งอธิการบดี ดังนี้ 
  ๑. ในปีงบประมาณแรกที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ กรณีที่เป็นข้าราชการให้น า
เงินเดือนที่ได้รับในเวลานั้น เงินประจ าต าแหน่งบริหาร และค่าตอบแทนเท่ากับเงิน
ประจ าต าแหน่ง (ไม่รวมเงินต าแหน่งวิชาการ) รวมกันเป็นเท่าใด ให้จ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติม จนถึงจ านวนเงินขั้นต่ าที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนผู้บริหารที่ไม่เป็น
ข้าราชการให้จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนเงินขั้นต่ า โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ 
  ๒. ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป กรณีที่เป็นข้าราชการให้น าเงินเดือนที่ได้รับในเวลานั้น 
เงินประจ าต าแหน่งบริหาร และค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจ าต าแหน่ง (ไม่รวมเงิน
ต าแหน่งวิชาการ) รวมกันเป็นเท่าใด ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม จนถึงจ านวนเงินที่
ได้รับเพิ่มเติมตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการให้
จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     (ก) ผู้ได้รับการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้เกณฑ์ ดีมาก ให้คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับในสิ้น
ปีงบประมาณก่อน 
     (ข) ผู้ได้รับการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้เกณฑ์ ดี ให้คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ของจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับในสิ้น
ปีงบประมาณก่อน 
     (ค) ผู้ได้รับการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้เกณฑ์ ปานกลาง ให้คิดเป็นร้อยละ ๕ ของจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับในสิ้น
ปีงบประมาณก่อน 
     (ง) ผู้ได้รับการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้เกณฑ์ พอใช้ ให้คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ ของจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับในสิ้น
ปีงบประมาณก่อน 

 - รองอธิการบดี    
ฝ่ายบริหาร  
 - ส านักงานนิติการ 
- กองคลัง  

  



๔ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖       (จ) ผู้ได้รับการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้เกณฑ์ ต้องปรับปรุง ให้คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับใน
สิ้นปีงบประมาณก่อน 
     และมอบส านักงานนิติการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๔.๙  พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
จากเงินงบประมาณรายได้ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมจ านวน ๒๑๑,๘๐๐ บาท 
เพื่อน าส่งใช้คืนเงินงบประมาณแผ่นดินที่เบิกจ่ายให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
ตามกฎหมายเดิม โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ ในอัตราดังต่อไปนี้ 
      ๑) กรณีด ารงต าแหน่งประธาน ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
      ๒) กรณีด ารงต าแหน่งรองประธาน ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
      ๓) กรณีด ารงต าแหน่งกรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ  
          ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท 
      ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติ
อย่างอ่ืน โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดการประชุมตามความจ า เป็นและ
เหมาะสม 
   ๓. มอบส านักงานนิติการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้
เป็นค่าตอบแทนการประชุมของบุคคลภายใน พ.ศ... เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป โดยให้ระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 

 - รองอธิการบดี    
ฝ่ายบริหาร  
 - ส านักงานนิติการ 
- กองคลัง  

 
 



๕ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๔.๑๐  พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  ให้นายประพัฒน์   โพธิวรคุณ  เป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ เสนอ และมอบให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

 

- ส านักงาน        
สภามหาวิทยาลัยฯ 

 

๑/๒๕๕๖ 

 

๒๒ ม.ค. ๕๖ 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง 

    ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย     
และแผน 
- กองคลัง  

  

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ตามที่ส านักงาน
ตรวจสอบภายในเสนอ และที่ประชุมมอบให้ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ ให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

- ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๕.๓  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒ ได้
คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๕ จากคะแนนเต็ม ๕ อยู่ในระดับดี  ตามที่คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์เสนอ 

- คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 



๖ 

 

 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๑/๒๕๕๖ 

 

๒๒ ม.ค. ๕๖ 

เรื่องอ่ืน ๆ จ านวน  ๒  เรื่อง 

   ๖.๑  แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖   ณ ห้องประชุมส านักบริหารเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

๑/๒๕๕๖ ๒๒ ม.ค. ๕๖     ๖.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ และมอบให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
ประสานงานต่อไป 

- กองบริหารงานบุคคล  


