
๑ 
 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 10/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๒8  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 9  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ 
 

พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย   
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร ์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗        
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 
 
 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย   
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนหัวหน้า
ภาควิชาในวิทยาลัยเพาะช่าง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา    
ในวิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  

          ทั้งนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  ดร.อนันต์ เตียวต๋อย  ขอให้
บันทึกแย้งว่า  น่าจะใช้ค าว่า “รักษาราชการแทน” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ว่าด้วย  
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมของบุคคล
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมของบุคคล    
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 



๒ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
ศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์    ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการ
เสนอ  โดยให้เพิ่มข้อความในข้อ ๑๗ วรรคสอง  ดังนี้  (เพิ่มค าที่ขีดเส้นใต้) 
          “เมื่อการด าเนินการตามโครงการสิ้นสุดลง  แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน        
ให้เก็บเป็นรายได้สะสมของแต่ละศูนย์บริการวิชาการ โดยให้ประธานกรรมการบริหารศูนย์มีอ านาจ
อนุมัติการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอ านวยการเพื่อใช้ในกิจกรรม  
ของศูนย์บริการวิชาการได้โดยผ่านความเห็นชอบของอธิการบดี” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
          -  ควรมีการก าหนดการบริหารจัดการให้ชัดเจนหากมีรายได้มากขึ้น  
          -  ควรมีกรอบในการที่ผู้บริหารศูนย์จะสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ 
          -  ควรพิจารณาเงินรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการว่าควรน าไปใช้ได้ทุกรายการหรือไม่ 

-ส านักงานนิติการ 

4.5 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 
 

-ส านักงานนิติการ 

4.6 พิจารณาอนุมัติเงินเดือนให้แก่ผู้จัดการ
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เงินเดือนของผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขต    
วังไกลกังวล  ตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยก าหนดเงินเดือน
ของผู้จัดการเริ่มต้นเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท  (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  และหลังจากที่ผ่าน       
การทดลองงาน ๓ เดือน  เงินเดือนจะเพิ่มเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท  (สี่หม่ืนบาทถ้วน)  ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวลเสนอ 

-คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขต
วังไกลกังวล 

4.7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามองค์ประกอบของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
และแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ส านักงานสภาฯ 



๓ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

4.8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก   

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก  จ านวน ๓ กลุ่ม  รวม ๖ หน่วยงาน  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
๑. คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
    ๑.๑ นายพิทยา  สินธวาลัย             กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๑.๓ นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๑.๔ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
                                  จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   
    ๑.๕ อาจารย์เจษฎาพร  สถานทรัพย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
                                                  จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
    ๑.๖ นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี          หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 

๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง   
    ๒.๑ นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์            กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ        
    ๒.๒ นายโอภาส  เขียววิชัย              กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
    ๒.๓ ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี               กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ      
    ๒.๔ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการ 
                                   จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   
    ๒.๕ อาจารย์เฉลิมพล  ไชยแก้ว         กรรมการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการ    
                                                  จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
    ๒.๖ นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา              ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 

๓. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
    ๓.๑ นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
    ๓.๓ ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ            กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  

-กองบริหารงาน
บุคคล 



๔ 
 

    ๓.๔ ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ 
                                                  จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   
    ๓.๕ นางสุรภี  วรรณบูรณ์               กรรมการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
                                                 จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
    ๓.๖ นางสาวอุไรวรรณ   สมบัติศิริ    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      เลขานุการ 

4.9 พิจารณาอนุมัติเงินรายได้สะสมเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์รายการระบบปรับอากาศ
อาคารห้องประชุม ๑,๕๐๐ ที่นั่ง  
จ านวน ๑ ระบบ 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จ านวนเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการระบบปรับอากาศห้องประชุม ๑,๕๐๐ ที่นั่ง  จ านวน ๑ ระบบ  ตามที ่  
กองคลังเสนอ 

 

-กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 6 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                           
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา ภาคสมทบ 
(เพ่ิมเติม) 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา ภาคสมทบ (เพิ่มเติม)  
จ านวนเงิน ๘๕,๙๒๐ บาท  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

-กองนโยบาย
และแผน 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –    
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –       
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-กองนโยบาย
และแผน 

๕.๓ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-กองพัฒนา
นักศึกษา 

5.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ   
การท่องเที่ยวและผู้อ านวยการวิทยาลัย    
เพาะช่าง  ครั้งที่สาม 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี     
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่สาม  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.02  อยู่ในระดับดี  
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ครั้งที่สาม  ได้รับ
คะแนนเฉลี่ย 4.03  อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศ  ตามที่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่างเสนอ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

-คณะกรรมการ
ประเมินฯ 



๖ 
 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

5.5 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่สาม 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่สาม  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32  อยู่ในระดับดี  ถือว่า
เป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ครั้งที่สาม  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30  อยู่ในระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ  
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่สาม  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19  อยู่ใน  
ระดับดี  ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ  ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 

-คณะกรรมการ 
ประเมินฯ   

5.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี      
ครั้งที่สาม 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี ครั้งที่สาม  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.08  อยู่ในระดับดี    
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินตามประกาศฯ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

-คณะกรรมการ 
ประเมินฯ   


