
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ณ   ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒  อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๓/๒๕๕๖ 

 

๒๖ มี.ค. ๕๖ 

เรื่องสืบเนื่อง  จ านวน  ๑  เรื่อง 

   ๓.๑  สรุปผลการประชุม Retreat            
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  และให้เพิ่มข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นขั้นตอนน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติมไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่            
๑  เมษายน  ๒๕๕๖    เพื่อน าเสนอในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ๙ แห่ง ต่อไป 

 

- ส านักงาน
อธิการบดี 

 

๓/๒๕๕๖ 

 

๒๖ มี.ค. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 

   ๔.๑  ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ราย นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   มอบให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พิจารณา และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มีความเห็นประการ
ใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

- กองบริหารงาน 
บุคคล 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖) คณะบริหารธุรกิจ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 



๒ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
จ านวน ๓ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) จ านวน ๓ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) 
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) 
 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะบริหารธุรกิจ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  
คณะบริหารธุรกิจ   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร     
ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)  
จ านวน ๒ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)  จ านวน ๒ หลักสูตร  คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖) ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 



๓ 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน ๑ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ    การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒) จ านวน ๒ ราย คือ  จาก
อาจารยเ์ชิงชาย  สมประชา  เป็น อาจารย์ ฌานิน  หาญณรงค์  และ อาจารย์เจริญ  
มิตราเวคิน  เป็น อาจารย์โกวิท  พิเภก  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๗  พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   การจัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๘  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ    
สรรหาอธิการบดี 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 
๑. นายโอภาส  เขียววิชัย          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล       กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๓. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี            กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๔. ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร            กรรมการ 
๗. ผศ.รุจี  พาสุกรี                   กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร            กรรมการ 
๘. นายอรรถพล  มาลัย            ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
๙. นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์      กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
                                        และข้าราชการ 
   ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

- สภามหาวิทยาลัยฯ 
 



๔ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๙  ข้าราชการร้องเรียนให้ถอดถอนประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่เห็นชอบ   ให้ถอดถอนประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  ตามที่นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์ ร้องขอ  
เนื่องจากประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย            
ได้ด าเนินการตามข้อกฎหมายแล้ว 
 

- นายศักดิ์สิทธิ์  
วิจิตรเตมีย์ 
 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๔.๑๐  พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ปลดข้าราชการ
ออกจากต าแหน่งฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา       
ส่งเอกสารข้อมูลนี้ ให้แก่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ด าเนินการ และมอบให้ส านักงานนิติการแจ้ง ผศ.กัญจน์มณัส  พชรบดี เพื่อรับทราบ  
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ   
 

- คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 
 

 

๓/๒๕๕๖ 

 

๒๖ มี.ค. ๕๖ 

เรื่องเพื่อทราบ  จ านวน  ๕  เรื่อง 

   ๕.๑  รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   การอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  จ านวนเงิน  ๓๘๗,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ตามที่กองคลังเสนอ 

- กองคลัง 
- กองนโยบาย     
และแผน 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เสนอ 

 

- คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๕.๓  รายงานผลการประเมินตนเองของ     
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  แต่ให้น ากลับไปทบทวนวิธีการคิดคะแนน
ในตารางใหม่  และน ามารายงานสภามหาวิทยาลัยฯ  รับทราบในคราวต่อไป 

 

- สภามหาวิทยาลัยฯ 



๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๕.๔  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัล ของอาจารย์และนักศึกษา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รบัทราบ    รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัล ของอาจารย์และนักศึกษา  ตามที่คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบเสนอ 

- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ 
 

๓/๒๕๕๖ ๒๖ มี.ค. ๕๖    ๕.๕  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  ของกองทุนวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืนรัตนโกสินทร์ 
(วพส.) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  ของกองทุนวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน
รัตนโกสินทร์ (วพส.)  และที่ประชุมให้แจ้งผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พิจารณาภาพรวมผลการด าเนินงานที่ยัง
ขาดทุนต่อเนื่อง ๓ ปี  จึงขอให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มากขึ้น 

 
 

- วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 


