
๑ 

 

  ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗   วันอังคารที ่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๑๐ เรื่อง   

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)             
คณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์  เห็นชอบ  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)  คณะศิลปศาสตร์ ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๒   พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
จ านวน ๑ หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ     การเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)  ของวิทยาลัย             
นวัตกรรมการจัดการตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
(ฉบับปรับปรุง) 

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับปรับปรุง)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ   
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  มหาวิทยาลัยควรลดการ Teaching  และเพิ่มการ Learning ให้มากขึ้น        
โดยเพิ่ม Case ให้แก่นักศึกษา 
 ๒.  เม่ืออนุมัติแผนกลยุทธ์แล้วควรท าแผนปฏิบัติการเสนอให้สภามหาวิทยาลัย   
ได้รับทราบถึงโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ   

-กองนโยบายและแผน  
 

๔.๔   พิจารณาประเด็นการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     ให้มหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาทบทวน โดยประมวล
ข้อคิดเห็นที่กรรมการเสนอ เพื่อน าไปพิจารณาและปรับแก้เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่      
ในคราวต่อไป 

-ส านักงานประกันคุณภาพ 



๒ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๕   พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ          
The University of Northern Philippines 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ   ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ The University of Northern Philippines     
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

-ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    ในข้อ  ๑  และ  ข้อ ๒  ตามที่กองคลังเสนอ 
๑. อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้แก่พนักงาน

มหาวิทยาลัยจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นจ านวน 
๒๕๗,๐๐๐ บาท 

๒.  อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้แก่พนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว จากเงินรายได้ งบกลางของมหาวิทยาลัย คนละ ๑,๐๐๐ บาท         
เป็นจ านวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท 

-กองคลัง 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติปรับภารกิจของสถาบันศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   เห็นชอบ   ในข้อ ๑  ข้อ ๒ และมอบในข้อ ๓               
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  โดยให้ปรับแก้ตามค าแนะน าของท่ีประชุม 
 ๑. ให้ความเห็นชอบภารกิจของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจที่ปรับใหม่  
 ๒.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 ๓. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยปรับฐานะหน่วยงานให้มี
ฐานะเทียบเท่ากองและประกาศแบ่งส่วนหน่วยงานตามภารกิจที่ปรับใหม่    

-กองบริหารงานบุคคล 
 

 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติให้ นายชาญด ารง  ณ นคร  
ลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขต   
วังไกลกังวล และแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง       
รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล      
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ    ในข้อ  ๑  และ  ข้อ ๒   ทั้งนี้  ตั้งแต่วัน           
ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 ๑.  อนุมัติให้ นายชาญด ารง  ณ นคร  ลาออกจากการด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗  หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร   
 ๒.  อนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  นาคทิม  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
วิทยาเขตวังไกลกังวล  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗  หรือวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นสมควร 

-กองบริหารงานบุคคล 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๙   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
รูปแบบการประเมินอธิการบดี   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ    แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารูปแบบการประเมิน
อธิการบดี  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้   

๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 
๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. นายสุทน  เฉื่อยพุก  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ     กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวน  ๑  คน                   
ผู้ช่วยเลขานุการ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมเพื่อเป็น
เงินทุนประเดิมในการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานรัตนโกสินทร์เพลส  
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์        อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)    
เพื่อเป็นเงินทุนประเดิมในการบริหารจัดการและด าเนินงานรัตนโกสินทร์เพลส            
ตามที่กองคลังเสนอ    

-กองคลัง 



๔ 

 

  

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๙ เรื่อง   

๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา จ านวน ๑ หลักสูตร 
 

 มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        รับทราบ      รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๑ หลักสูตร  คือ  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕)   ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        รับทราบ      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ 
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๕.๓ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
รอบ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ถึง  
๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์        รับทราบ      รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖    
รอบ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์  ตามที่กองคลังเสนอ  และให้มหาวิทยาลัยรายงานเป็น
รายไตรมาสในครั้งต่อไป 

-กองคลัง 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)  
 
 

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

-กองนโยบายและแผน 



๕ 

 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์  

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 

-คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

๕.๖ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและ
ได้รับรางวัลของนักศึกษา 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลของนักศึกษา  
ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ   
      ในการนี้สภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีต่อนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยเพาะช่างและ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แก่นักศึกษา และมอบเครื่องหมาย
เข็มสัญลักษณ์แก่อาจารย์ที่ควบคุมทีม 

-กองพัฒนานักศึกษา 

๕.๗ การก าหนดชื่อ “ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา” และปรับภารกิจ
หน่วยงาน 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   การก าหนดชื่อ “ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา” และปรับภารกิจ
หน่วยงาน  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๕.๘ รายงานผลการสรรหาคณบดี      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ          
การออกแบบ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณบดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       
และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเสนอ  และก าหนดให้มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหาแถลงนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย      
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

-ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๕.๙ การเปลี่ยนแปลงประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดี   
คณะบริหารธุรกิจและคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี    
คณะบริหารธุรกิจและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ  
 
 

-ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



๖ 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

เรื่องอ่ืนๆ  จ านวน ๑ เรื่อง   

๖.๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

 มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ    ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ -ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 


