
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖   วันพุธที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๙/๒๕๕๖ 

 

๒๔ ก.ค. ๕๖ 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน  ๑  เรื่อง 

  ๓.๑  พิจารณาก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการก าหนดรูปแบบ
การประเมินผู้บริหาร  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   ให้ก าหนดรูปแบบการประเมินผู้บริหารเฉพาะ
ต าแหน่งที่มาจากการสรรหา คือ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 

 

 

๙/๒๕๕๖ 

 

๒๔ ก.ค. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๑๒  เรื่อง 

   ๔.๑  พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์    

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   ให้แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

- กองบริหาร 
งานบุคคล 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๒  พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธานินทร์ ปัจจุโส 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย นายธานินทร์    ปัจจุ โส  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาฟิสิกส์   ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕   ซึ่งเป็น
วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วน
สมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ    

 

- กองบริหาร 
งานบุคคล 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย  
นายวิทยา  พวงสมบัติ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ราย นายวิทยา  พวงสมบัติ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   ได้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วน
สมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  

- กองบริหาร 
งานบุคคล 



๒ 

 
 

รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 
หน่วยงาน    

เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย นายธง  อุดมผล 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย นายธง  อุดมผล  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ในสาขาวิชาจิตรกรรม  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กอง
บริหารงานบุคคลเสนอ    

 

- กองบริหาร 
งานบุคคล 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๕  พิจารณาไมอ่นุมัติการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย นายณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   ไม่อนุมัติ   ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย นายณัฏฐ์  ตั้งปรีชาพาณิชย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหาร 
งานบุคคล 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๖  พิจารณาอนุมัตจิัดตั้งกองทุนคุ้มครอง
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ   
และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าร่างระเบียบกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในคราวต่อไป   ดังนี้ 
   ๑.  อนุมัติจัดตั้งกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการ   
   ๒.  มอบกองนโยบายและแผนก าหนดงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

- ส านักงานนิติการ 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๗  พิจารณาอนุมัตริ่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ   ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามที่ส านักงาน
นิติการเสนอ  

- ส านักงานนิติการ 



๓ 

 
 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๘  พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๓ และ
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จ านวน ๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน    
๒๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๗๙๘ ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖        
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

   

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๙  พิจารณาอนุมัติการปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาบังคับก่อนของ
รายวิชาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๒) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    การปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา
หัวข้อวิทยานิพนธ์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
และให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๑๐  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
จ านวน ๓ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ    การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน ๓ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

   

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 



๔ 

 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๑๑  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอาจารย์
ระดับปริญญาเอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    ตามที่กองนโยบายและแผน ดังนี้ 
๑. ขอขยายการอนุมัติจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕(๑) ของระเบียบฯว่าด้วย

กองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๒ จาก ๖ ปี (๒๕๕๒ – ๒๕๕๗) ไปผูกพัน
งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีก ๑ ปี 

๒. ตั้งงบประมาณรายจ่ายในกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  

 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๗  (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ )  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ )  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

 

- กองนโยบาย 
และแผน 

 

๙/๒๕๕๖ 

 

๒๔ ก.ค. ๕๖ 

เรื่องเพื่อทราบ จ านวน  ๔ เรื่อง 

   ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖)  
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)  ตามที่
กองนโยบายและแผนเสนอ 

    

- กองนโยบาย 
และแผน 



๕ 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่ส านักงานตรวจสอบภายใน   

- ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๕.๓  รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการ 
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน ๑๑ หลักสูตร 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ    รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๑๑ หลักสูตร  ตามที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ   

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๙/๒๕๕๖ ๒๔ ก.ค. ๕๖    ๕.๔  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัล ของนักศึกษา      
คณะบริหารธุรกิจ  

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ   ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ   

    

- คณะบริหารธุรกิจ 


