
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๑๒ เรื่อง   

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ  และคณะศิลปศาสตร์ 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.อนุมัติแต่งตั้งให้ ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์  รักษาราชการแทนคณบดี
คณะบริหารธรุกิจ   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗   
 ๒.อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์สัณหกัญญา  อรุณธารี  รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศลิปศาสตร์ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗   
 

-กองบริหารงานบุคคล 

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

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    ในข้อ  ๑  ให้ความเห็นชอบการให้ใช้แผนอัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕   ไปพลางก่อน     และมอบในข้อ  ๒ 
มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ด าเนินการต่อไป    ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๓ พิจารณาอนุมัตริ่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการ
บริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์    ว่าด้วยการบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส  พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยให้เพิ่ม      
ข้อ ๑๘     “ให้ผู้จัดการจัดสรรก าไรสุทธิในการด าเนินงานแต่ละปีเป็น ๒ ส่วน   โดยให้
รัตนโกสินทร์เพลสส่วนหนึ่ง  และให้มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง”    และให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ด าเนินการตามระเบียบโดยเร็ว เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

 

-ส านักงานนิติการ 



๒ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ พิจารณาอนุมัตริ่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ    
ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพ่ือจัดหารถประจ า
ต าแหน่งและเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับ
ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์    ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อจัดหารถประจ าต าแหน่งและเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๗    ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗   ของกองบริหารงานเพาะช่าง
และวิทยาลัยเพาะช่าง 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ    เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ของกองบริหารงานเพาะช่างและวิทยาลัยเพาะช่าง  
ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ   ดังนี้   วิทยาลัยเพาะช่าง  ภาคปกติ  ผลผลิต  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงิน ๒,๔๘๒,๙๔๐ บาท,วิทยาลัยเพาะช่าง 
ภาคปกติ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน ๓,๙๕๘,๒๕๐ บาท และ
วิทยาลัยเพาะช่าง ภาคสมทบ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๗๒๐,๓๓๐ บาท 

-กองนโยบายและแผน 

๔.๖ พิจารณาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   และ    
แผนกลยุทธ์  (พ.ศ. ๒๕๕๖– ๒๕๖๐) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์  เห็นชอบ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนกลยุทธ์  (พ.ศ. ๒๕๕๖– ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  เช่น 
ด้านบุคลากร   ได้แก่  การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ได้แก่ การขอรับทุนจากภายนอก  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ได้แก่  ภาวะผู้น าคุณธรรมและ
จริยธรรม นั้น ควรเร่งด าเนินการปรับปรุง 

๒. การร่วมโครงการตามพระราชด าริ   ควรจัดท าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
๓. ในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ผ่านแล้ว มหาวิทยาลัยจะน ามาด าเนินการอย่างไร

ต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง  ควรดึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีอยู่แล้วมาใช้
ให้เกิดการพัฒนาด้วยแผนกลยุทธ์ใหม่ 

-กองนโยบายและแผน 



๓ 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  และตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์    
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ในข้อ ๑ อนุมัติอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    ข้อ ๒  อนุมัติเอกลักษณ์และตัวบ่งชี้
แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   และข้อ ๓  อนุมัติให้
คณะ/วิทยาลัยใช้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัย ตามที่ส านักงานประกัน
คุณภาพเสนอ  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. ให้ทบทวนค าว่า Technology Based  ซี่งมีความหมายกว้างมากทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ควรเขียนให้ครอบคลุมเพราะเป็นนัยส าคัญของมหาวิทยาลัย  
ที่จะสร้างให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ   ไม่ใช่หมายถึงแค่การเรียนบนพื้นฐานเทคโนโลยี   และ
ควรใส่ลงไปในทุกสาขาวิชาไม่ใช่แค่คณะเดียว 

๒. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จะเป็นตัวตอบปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ควรอธิบายให้ชัดเจนเพื่อจะได้ต่อยอดถึงเรื่องการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 

๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนควรท าอย่างจริงจัง 

-ส านักงานประกันคุณภาพ 

๔.๘ พิจารณาแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   ในข้อ ๑  อนุมัติแผนยกระดับการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพภาพ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระดับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า   และข้อ ๒  อนุมัติแผนยกระดับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาจาก        
ผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับสถาบัน ตามที่ส านักงาน
ประกันคุณภาพเสนอ 

-ส านักงานประกันคุณภาพ 



๔ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

 
 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๙ พิจารณาผลการประชาพิจารณ์     (ร่าง)      
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ  ผลการประชาพิจารณ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี    ระดับอุดมศึกษาตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑. ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้เรียนเป็นคนดีนั้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า

บุคคลส าคัญคืออาจารย์ควรเป็นคนดีด้วยเพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา 
๒. ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ เห็นด้วยกับการขอปรับค่าน้ าหนักระดับ

คุณภาพอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากเดิมที่มีค่าเท่ากับ ๐  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 
๑ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพให้
เป็นนักปฏิบัติ   จึงควรใช้ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ที่จะเพิ่ม
คะแนนได้  

 

-ส านักงานประกันคุณภาพ 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติแจ้งมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ   ก่อนการรับรองรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    มอบให้ส านักงานนิติการน าไปทบทวนข้อกฎหมาย   แล้วน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ  

-ส านักงานนิติการ 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คณะ
บริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวน ๖ ราย ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑๗๔ ราย ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอ 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(เพ่ิมเติม) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ   แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) จ านวน  ๕  สาขาวิชา  ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
-คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 



๕ 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๓ เรื่อง   

๕.๑ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และ
อุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และอุทธรณ์
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย   ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 
 

-ส านักงานนิติการ 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  ของกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖    ของกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   ตามที่คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการเสนอ    

 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

๕.๓ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัล
ของนักศึกษา 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัล
ของนักศึกษา ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 
 

-กองพัฒนานักศึกษา 


