
๑ 

 

  ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗   วันอังคารที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  ๗  เรื่อง   

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๗  และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับดังกล่าว  ทั้งนี้ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 ๑.  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย ์          นายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี 
 ๓.  ผศ.ดร.โสรัตน์     มงคลมะไฟ ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
 ๔.  นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร 
 ๕.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร 
 ๖.  ผศ.ดร.กฤชกนก   สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร 
 ๗.  ดร.อนันต์           เตียวต๋อย กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร 
 ๘.  อาจารย์มงคล       ไชยวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร 
 ๙.  อาจารย์คงศักดิ์     นาคทิม กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร 
 ๑๐.  อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ 
 ๑๑.  นางสุรภี             วรรณบูรณ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ 
 ๑๒.  อาจารย์กิตติเชษฐ์  สุอังคะวาทิน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ 
 ๑๓.  ผศ.นภาพร          นาคทิม กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ 
 ๑๔.  ผศ.จุฬาลักษณ์     ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ 
 ๑๕.  อาจารย์เฉลิมพล   ไชยแก้ว กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ฯ 
 ๑๖.  อาจารย์วัชรี         จิวาลักษณ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

-ส านักงานนิติการ 



๒ 

 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๒   พิจารณาทบทวนการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ในข้อ ๑  และข้อ ๒  และมอบในข้อ ๓       
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 ๑. อนุมัติยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๖  ระเบียบวาระที่ ๔.๖  พิจารณาการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตาม
กฎกระทรวง  จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 ๒. อนุมัติให้ใช้ชื่อคณะดังเดิม  คือ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และ        
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๓. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 
 

-กองบริหารงานบุคคล 
-คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
-คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๓   พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 
๑ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ   
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๑ หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตร
ใหม่    พ.ศ.๒๕๕๐)  จ านวน ๓ ราย  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน 

๔.๔   พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  เห็นชอบ   การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ จ านวน ๒ หลักสูตรคือ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ           
งานทะเบียน 

 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๕   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑) ตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ตามที่ส านักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เสนอ 
ดังนี้ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ปรึกษา 
๒. นางเสาวนีย์  อาภามงคล                                         ที่ปรึกษา 
๓. นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค                     ประธานกรรมการ 
๔. นายธัญญา  โพธิ์วิจิตร                                         กรรมการ 
๕. นายธนา  ธรรมวิหาร                                     กรรมการ 
๖. นายอาทร  จุลโลบล                                         กรรมการ 
๗. พลเอก นิพนธ์  สีหบุตร                                         กรรมการ 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                               กรรมการ 
๙. นางสาวอุไรวรรณ  สมบัติศิริ                               กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์ฯ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. ดร.อาคีรา  ราชเวียง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

-ส านักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษา
ที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ   รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ ภาคการศึกษาที่ ๑        
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (เพิ่มเติม)  จ านวน ๑ ราย   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จ านวน ๒๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖       
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน 

 

 

 

 



๔ 

 

 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๗   พิจารณาอนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  จ านวน ๑ อัตรา 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ    ในข้อ ๑  และมอบในข้อ ๒  ตามที่กอง
บริหารงานบุคคลเสนอ 
 ๑. อนุมัติให้จ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวน ๑ 
อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา โดยจ้างตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (รวม ๘ เดือน) โดยใช้เงินงบประมาณเงิน
รายได้ จากงบกลางมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓๖,๒๔๐ บาท 
 ๒. มอบกองบริหารงานบุคคล กองคลัง และกองนโยบายและแผน ด าเนินการ
ต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 
-กองคลัง 
-กองนโยบายและแผน 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๗ เรื่อง   

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม หน่วยงาน 

๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๓ 
หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ  รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  จ านวน ๓ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน 

๕.๒ รายงานผลการสอบสวนจรรยาบรรณ มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ    รายงานผลการสอบสวนจรรยาบรรณ  ตามที่
ส านักงานนิติการเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 



๕ 

 

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑   (๑ ตุลาคม – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ    รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  (๑ ตุลาคม – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖)   ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-กองนโยบายและแผน 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย ของกองทุนสนับสนุน
อาจารย์ระดับปริญญาเอก  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย ของกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕   ตามที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
เสนอ  

-กองบริหารงานบุคคล 

๕.๕ 

 

 

รายงานการประเมินผลกาปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
รอบการปฏิบัติงาน ครั้งที่  ๓  (ครบรอบ ๓ ปี     
๖ เดือน) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รอบการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๓ (ครบรอบ ๓ ปี 
๖ เดือน)    ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

-คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

 

๕.๖ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  รับทราบ    รายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจ านวน  ๒ ราย  ทั้งนี้ จะอยู่ในต าแหน่งเท่า
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  คือในวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙     ตามที่ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยเสนอ 

-ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๕.๗ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเสนอ 

-คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ 



๖ 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

เรื่องอ่ืนๆ  จ านวน ๑ เรื่อง   

๖.๑ พิจารณาการลาออกจากต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ    ในหลักการ  และมอบให้นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 


