
๑ 

 
ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน ๑ เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๑๘ เรื่อง  และเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๖ เรื่อง 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน ๑ เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๓.๑ รายงานการปรับเปลี่ยนส่วนงานภายใน และ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ขอให้ปรับเอกสารเรียงล าดับงานตามโครงสร้างให้ถูกต้อง 
๒. เดิม “ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการจัดการ” เปลี่ยนมาเป็น “ฝ่ายวิชาการและวิจัย” 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอให้คงค าว่านวัตกรรมไว้ เพื่อให้คงไว้ตามวัตถุประสงค์หรือ 
ปรัชญาของวิทยาลัย จึงควรเปลี่ยนเป็น  “ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม”  และในส่วน
ของรายละเอียดต่อจากงานทะเบียนและวัดผล เพิ่ม “งานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ผลงาน” 

๓. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เพื่อให้การด าเนินการชัดเจนมากขึ้น แต่ในโครงสร้างเดมิมี
งานที่น่าสนใจและควรคงไว้ เช่น วิทยาลัยมีงานความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
อาจใส่ไว้ในงานใดงานหนึ่งของโครงสร้างใหม่ด้วย 

๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ขอเสนอเพิ่มไว้ใน “งานบริการวิชาการและ
เครือข่ายสัมพันธ์” เพิ่มความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนด้วย 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 



๒ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  ๑๘  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (เพิ่มเติม) 

มติสภา   มทร. รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    แต่งตั้ง  นางศิริรัตน์ ภาศักดี  ให้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ และมอบให้กองบริหารงาน
บุคคลด าเนินการต่อไป  

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ 
 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติให้ใช้แผนอัตราก าลังบุคลากร
สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๕ ไปพลางก่อน  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ให้ใช้แผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ไปพลางก่อน  ทั้งนี้ ให้ขยายการใช้กรอบอัตราก าลังดังกล่าวได้ไม่เกิน   ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จพร้อมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่ออนุมัติในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดูแลรับผิดชอบเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ให้เชื่อมต่อกับแผนเดิม 
๒. ให้ด าเนินการกระบวนการวิเคราะห์แผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ทบทวนให้เรียบร้อย 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๓ 

 

พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แผนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- ขอให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ และ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และจัดเข้าแผนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไว้ด้วย 
ในการร่วมใช้อุปกรณ์ครุภัณฑ์การศึกษาด้วยกัน เพื่อการประหยัดงบประมาณ 

-กองนโยบายและแผน 



๓ 

 

 

  

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ 

 

 

พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่กอง
นโยบายและแผนเสนอ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  รับทราบตามไตรมาส 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. การเขียนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  กระชับเข้าใจง่ายกว่าปีที่ผ่านมา และ
มีหลายประเด็นที่ท้าทาย หากมหาวิทยาลัยท าได้จะดีมาก 

๒. ควรจัดท าเป็นปฏิทินแผนการปฏิบัติงานตลอดปี เพื่อให้ตรวจสอบได้ชัดเจน 

-กองนโยบายและแผน 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าจ้างควบคุม
งานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ เปลี่ยนแปลงค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-กองคลัง 

-กองนโยบายและแผน 

 

๔.๖ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  แต่งตั้งให้  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ)  เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามที่คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เสนอ และมอบให้กอง
บริหารงานบุคคลจัดท าค าสั่งต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
หัตถศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
วิทยาลัยเพาะช่าง 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  เห็นชอบ การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชา
หัตถศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) วิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

-วิทยาลัยเพาะช่าง 



๔ 

  

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๘ 

 

 

พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยมี
เงื่อนไขให้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีน าไปทบทวน  ควรท าให้ครบตามเกณฑ์ก าหนดจึงจะ
เปิดรับนักศึกษาส าหรับ รหัส ๐๒๓ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ๔ ปี    รหัส ๐๒๔  วศ.บ.วิศวกรรมอุต
สาหการ  ๔  ปี   และ   รหัส ๐๒๕  วิศวกรรมการผลิต  ๔  ปี  และน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   
พิจารณาใหม่ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
-คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร      
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  และ              
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่         
พ.ศ. ๒๕๕๖) จ านวน ๑ หลักสูตร      
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)  จ านวน ๑ หลักสูตร ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   ตามที ่        
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  แต่งตั้ง  นายวรมิตร ครุฑโต  เป็น  กรรมการประจ าวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ   และอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

 

 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการกองทุน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แต่งตั้ง นายธนา  ธรรมวิหาร  เป็น  กรรมการกองทุน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 



๕ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        
รัตโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 
     ๑.  อธิการบดี                                                                                  ประธาน 
     ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                รองประธาน 
     ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย                                          กรรมการ 
     ๔.  นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)                กรรมการ 
     ๕.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)              กรรมการ 
     ๖.  ดร.วิรชัย  โรยรินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                        กรรมการ 
     ๗.  ดร.อ านวย   ทองสถิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                    กรรมการ 
     ๘.  รศ.ดร.นพดล  เจียมสวัสดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                 กรรมการ 
     ๙.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานฯ                                      กรรมการและเลขานุการ 

-วิทยาลัยพลังงานฯ 

๔.๑๓ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อม      
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 
     ๑.  อธิการบดี                                                                                  ประธาน 
     ๒.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)                           กรรมการ  
     ๓.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)                          กรรมการ  
     ๔.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                   กรรมการ      
     ๕.  ดร.ขวัญชัย  สินทิพย์สมบูรณ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                             กรรมการ 
     ๖.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                    กรรมการ 
     ๗.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                                    กรรมการ 
     ๘.  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                     กรรมการ 
     ๙.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานฯ                                        กรรมการและเลขานุการ    
   ๑๐.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ    
   ๑๑.  นางสาวนภัสสร  ว่องประสพสุข                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ                                        

-วิทยาลัยพลังงานฯ 



๖ 

 

 

 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๔ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน  
และงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗  ของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  ในข้อ  ๔   ส าหรับข้อ ๑-๓ เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์   ดังนี้ 

         ๑.  อนุมัติปรับแผนอัตราก าลัง (RCSEE Permanent Manpower Planning)  ของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืนรัตนโกสินทร์    

         ๒.  อนุมัติให้วิทยาลัยเปลี่ยนแปลงอัตราก าลัง ๘ อัตรา เพื่อเพิ่มเป็นอัตราอ่ืน ๘ อัตรา แต่
ยังคงเหลือ ๒๐ อัตราตามเดิม โดยให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการจ้าง และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ โดยตาม
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๗ (๑๔) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ และหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย   

         ๓.  อนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานวิทยาลัยพลังงานฯ ใหม่ โดยขอเริ่มปรับตั้ง
แต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างของมหาวิทยาลัยฯ  

         ๔. อนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗  ของวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. วิทยาลัยพลังงานฯ  ควรจัดท าแผนให้ครอบคลุมทั้งรายรับและรายจ่าย 
๒. รูปแบบการน าเสนอแผนควรเป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดย

ให้ระบุแหล่งที่มาของรายได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร นอกเหนือจากรายรับจาก
มหาวิทยาลัย และน าไปท าอะไรบ้าง 

-วิทยาลัยพลังงานฯ 

-กองคลัง 

 



๗ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แต่งตั้งท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ราย คือ  
     ๑.  นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์              เป็นที่ปรึกษาด้านการคลังและการพัสดุ 
     ๒.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล              เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- กองบริหารงานบุคคลควรจัดท าแบบฟอร์มการกรอกประวัติบุคคลไว้เป็นมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์ 

-กองบริหารงานบุคคล 

-กองคลัง 

๔.๑๖ 

    

      

พิจารณาผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า (๑๔ หน่วยงาน) และระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) และมอบให้
มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ควรแยกผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ๒ ส่วน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น และหาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงว่าระดับมหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไร และระดับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าจะด าเนินการอย่างไร  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้น
กว่าเดิม 

๒. ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีผลการประเมินระดับพอใช้ ควรต้องหา
แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบควรน าไปพัฒนาแก้ไข 

-ส านักงานประกันคุณภาพ 

๔.๑๗ พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์รายการรถประจ าต าแหน่งอธิการบดี 
๑ คัน 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จ านวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์รายการรถประจ าต าแหน่งอธิการบดี จ านวน ๑ คัน ตามที่กองคลังเสนอ                                        

-กองคลัง 



๘ 

 

  

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๘ พิจารณาอนุมัติจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 
๑ อัตรา และปริญญาโท จ าวน ๑ อัตรา 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  ในข้อ ๑  ข้อ ๒ และมอบในข้อ ๓ ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ  ดังนี้ 

        ๑.  อนุมัติจัดสรรอัตราลูกจ้างช่ัวคราว งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ต าแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา  และวุฒิปริญญาเอก ๑ อัตรา 
รวมจ านวน ๒ อัตรา ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา  

        ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ไปตั้งเป็นเงินงบบุคลากร จ านวน ๙๓๕,๗๐๐ บาท  
(เก้าแสนสามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

        ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 
-กองนโยบายและแผน 
-กองคลัง 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน  ๖  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 
จ านวนเงิน ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามที่กองคลังเสนอ                                        

-กองคลัง 

๕.๒ รายงานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน ๘ 
หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ รายงานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน ๘ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๙ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๓ รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน ๑ หลักสูตร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน ๑ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕.๔ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของ
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบเสนอ 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

- ควรพิจารณาเรื่องของการขอจดสิทธิบัตรผลงานไว้ด้วย เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ 

-คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

๕.๕ การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด              
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕    ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองคลัง
เสนอ                  

-กองคลัง 

๕.๖ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ  ครั้งที่ ๓  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี      
คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๓ พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
ตามที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเสนอ 
และมอบให้กองบริหารงานบุคคลแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ รับทราบ   ส าหรับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่ขอขยายระยะเวลานั้น  ให้
คณะกรรมการประเมินฯ  ชุดนี้เร่งติดตามเพื่อให้เข้าระบบการประเมินโดยเร็วและรายงานให้        
สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

-กองบริหารงานบุคคล 

-เลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผล (รองอธิการบดี     
ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

 


