
๑ 

 
ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน ๑ เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๒๐ เรื่อง  และเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๓ เรื่อง 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน ๑ เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์     
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)             
วิทยาลัยเพาะช่าง 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต      
สาขาวิชาหัตถศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  วิทยาลัยเพาะช่าง  ตามท่ีส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๒๐ เรื่อง 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์สุทธินี สุขกุล 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์สุทธินี  สุขกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ในสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับเรื่อง และผลงานทางวิชาการ เอกสาร และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่             
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๒ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง และ 
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ให้ด ารง  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย                    
อาจารย์สมพร  แต้มประสิทธิ์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ราย อาจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตรกรรม ได้ไม่
ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง และผลงานทางวิชาการ 
เอกสาร และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 
 

๔.๓ 

 
 

พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งพนักงานวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย                   
อาจารย์กนกอร  หัสโรค์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานวิทยาลัย ราย    
อาจารย์กนกอร  หัสโรค์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ได้ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงาน
ทางวิชาการ เอกสาร และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 
 
 
 

๔.๔ 

 
 

พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์จินตนา  อัศวรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขา  
วิชาระบบสารสนเทศ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  

-กองบริหารงานบุคคล 
 
 

๔.๕ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง           
รองศาสตราจารย์ ราย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ด ารงต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 



๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๖ พิจารณาทบทวนการจัดตั้งส่วนงานภายใน
ระดับคณะ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  ในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และมอบในข้อ ๔   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อนุมัติ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
ดังนี้ 

           ๑.  อนุมัติให้สถาบันศิลปและวัฒนธรรมเปลี่ยนฐานะจากส่วนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และปรับภารกิจ สังกัดส านักงาน
อธิการบดี 
           ๒.  หากอนุมัติตามข้อ ๑ ในพื้นที่เพาะช่างจะมีส่วนงานระดับคณะเพียงหน่วยงานเดียวคือ 
วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขออนุมัติยุบเลิกส านักบริหารเพาะช่าง     
           ๓.  หากอนุมัติตามข้อ ๒ เนื่องจากกองบริหารงานเพาะช่างเป็นส่วนงานระดับกองที่จัดตั้ง 
ขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย และเป็นส่วนราชการในส านักบริหารเพาะช่างตามมติ                
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙  จึงขออนุมัติยุบเลิก        
กองบริหารงานเพาะช่าง 
           ๔.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ “ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษายุบเลิกหน่วยงานภายในได้ หากหน่วยงานภายในนั้นไม่สามารถด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๒ ได้ และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยงานภายในนั้น” 
 

-กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 



๔ 

 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองกิจการพิเศษเป็น
ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ   ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และมอบในข้อ ๓  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่       
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อนุมัติ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 

          ๑.  อนุมัติจัดตั้งกองกิจการพิเศษ  เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัด
ส านักงานอธิการบดี 
          ๒.  อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่ทางราชการ
ก าหนดให้กับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
           ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

-กองบริหารงานบุคคล 

 

๔.๘ 

 

 

พิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองสหกิจศึกษาเป็นส่วน
งานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  ในข้อ ๑  ข้อ ๒  และมอบในข้อ ๓ ข้อ ๔ ทั้งนี้ ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อนุมัติ  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ  ดังนี้ 

         ๑.  อนุมัติจัดตั้งกองสหกิจศึกษา เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
         ๒.  อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่ทางราชการ
ก าหนดให้กับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
         ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 
         ๔.  มอบส านักงานนิติการปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

-  ควรจัดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารงานสหกิจศึกษา โดยจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อ
ภาระงานและควรเน้นงานด้านสารสนเทศ 

 

-กองบริหารงานบุคคล 
 



๕ 

 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองอาคารสถานที่
ยานพาหนะและภูมิทัศน์เป็นส่วนงานภายในที่
มีฐานะเทียบเท่ากอง 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  ในข้อ ๑  ข้อ ๒ และมอบในข้อ ๓ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อนุมัติ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 

           ๑.  อนุมัติจัดตั้งกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์เป็นส่วนงานภายในทีมี่ฐานะ
เทียบเท่ากองสังกัดส านักงานอธิการบดี 
           ๒.  อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่ทางราชการ
ก าหนดให้กับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
           ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 
 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๐ 
 

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ เป็น ศูนย์พัฒนาและบริการ
วิชาการสู่สังคมและปรับเปลี่ยนภารกิจ
หน่วยงาน 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  ในข้อ ๑  ข้อ ๒  และมอบในข้อ ๓  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อนุมัติ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 

          ๑.  อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เป็น “ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ
สู่สังคม” สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          ๒.  อนุมัติให้ปรับภารกิจ 
          ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะงานด้านการตลาดให้ได้รับส่วนแบ่งจากยอดการขาย 
๒. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีในภารกิจเดิมเป็นงานหลักท่ีส าคัญจึงควรเก็บไว้ด าเนินการ

ต่อไป 
           

-กองบริหารงานบุคคล 



๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์ภาษา เป็น 
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และปรับเปลี่ยน
ภารกิจหน่วยงาน 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ในข้อ ๑  โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาชื่อให้เหมาะสมตาม
ภารกิจและอนุมัติในข้อ ๒  ให้ปรับภารกิจหลักให้ครอบคลุม และมอบในข้อ ๓ และเม่ือด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ  ทั้งนี้   ให้มีผลตั้งแต่วันที่               
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อนุมัติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ภาษา” เป็น “ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา”  สังกดัส านักงาน
อธิการบดี 

๒. อนุมัติให้ปรับภารกิจ 
๓. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แต่งตั้ง นางเสาวนีย์  อาภามงคล  เป็นที่ปรึกษาด้าน
ประชาสัมพันธ์  ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีมติอนุมัติถึง     
วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

-กองบริหารงานบุคคล 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๓ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 

          ๑.  อธิการบดี                                                      ประธาน 
          ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                          กรรมการ 
          ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
          ๔.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย               กรรมการ 
          ๕.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ 
          ๖.  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล กรรมการ 
          ๗.  รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  กรรมการ 
          ๘.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กรรมการ 
          ๙.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ กรรมการ 
        ๑๐.  นางมัณฑนา  บรรจงแต้ม กรรมการ 
        ๑๑.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๒.  นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๓.  นางสาวสุธิสา  ใจน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

-กองบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๔ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 
          ๑.  อธิการบดี ประธาน 
          ๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธาน 
          ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
          ๔.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 
          ๕.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
          ๖.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
          ๗.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
          ๘.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
          ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  นาคทิม กรรมการ 
        ๑๐.  อาจารย์ประสพโชค  โห้ทองค า กรรมการ 
        ๑๑.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๒.  ดร.ฟ้าใส  สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการ 

-กองบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดี          
คณะศิลปศาสตร์ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 
        ๑.  นายโอภาส                   เขียววิชัย   ประธานกรรมการ 
        ๒.  ดร.ชอบวิทย์                 ลับไพรี กรรมการ 
        ๓.  นางสาวสุทธาสินี            วัชรบูล กรรมการ 
        ๔.  ผศ.ดร.อุดมวิทย์             ไชยสกุลเกียรติ กรรมการ 
        ๕.  นางสุรภี                      วรรณบูรณ์        กรรมการ 
        ๖.  ดร.ฟ้าใส สามารถ เลขานุการ 

-กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 



๙ 

 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๖ พิจารณาอนุมัติแก้ไขกรรมการของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ   แก้ไขกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามท่ีส านักงานตรวจสอบภายในเสนอ  ดังนี้  

        ๑.  นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล ประธานกรรมการ 
        ๒.  นายพิทยา                       สินธวาลัย   กรรมการ 
        ๓.  นางจรรยาวีร์  เจียมสวัสดิ์ กรรมการ 
        ๔.  นายรัฐนันท์                    ธัชสิริปุณณวิช กรรมการ 
        ๕.  นางประไพพิศ                   ลลิตาภรณ์ กรรมการ 
        ๖.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน เลขานุการ 

-ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

๔.๑๗ พิจารณาอนุมัติแก้ไขกรรมการของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ   แก้ไขกรรมการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย  ซึ่งมาจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 
๑ ราย  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  บัวบูชา ซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๑๘ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในสายงานนิติการจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการจากเงินรายได้  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๑๙ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
กองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามที่
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ             

-ส านักงานนิติการ 



๑๐ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๒๐ 
 
 

พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
ด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย       
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามที่คณะกรรมการ
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-ส านักงานนิติการ 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน  ๓  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
เสนอ                  

-ส านักงานนิติการ 

 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไตรมาสที่ ๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-กองนโยบายและแผน 

 

๕.๓ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์          รับทราบ    ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง   แต่งตั้ง    
พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ตั้งแต่  วันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

-ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 


