
๑ 

 

  ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗   วันที ่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน  ๔  เรื่อง   

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๓.๑ ขอยกเลิกการขอทบทวนผลการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ราย นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ    การขอยกเลิกการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่ง    
ทางวิชาการ  ราย นายวิชัย  พุ่มจันทร์  ตามทีค่ณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเสนอ 

- คณะอุตสาหกรรมและ     
  เทคโนโลย ี

๓.๒   พิจารณาประเด็นการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์    

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ    ในข้อ ๑  และข้อ ๒  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑. น่าจะมีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  คือท าต่อจากโครงการที่พระองค์ 
ท่านท าต้นแบบไว้ให้ราษฎรได้เรียนรู้ อาจจะท าโครงการให้ชุมชนไปดูงานโครงการในสวนจิตรลดา
แล้วน ามาต่อยอด     
 ๒. โครงการที่น าเสนอเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ สมศ.ได้  ขอเสนอให้จัดให้คณะกรรมการ   
สภามหาวิทยาลัยได้ลงไปดูโครงการเหล่านี้ว่าด าเนินการแล้วมีผลออกมาเป็นเช่นไร  

- ส านักงานประกัน   
  คุณภาพ 

๓.๓ การคัดค้านกรรมการสรรหาคณบดี           
คณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      ยกค าร้องของ ผศ.กัญจน์มณัส  พชรบดี  และให้คณะกรรมการ   
สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ด าเนินการสรรหาคณบดี             
คณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

-ส านักงานนิติการ 
-กองบริหารงานบุคคล 

๓.๔ พิจารณาอนุมัติการลาออกของกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์       อนุมัติ    ให้กรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดี
คณะศิลปศาสตร์  ทั้ง ๔ รายลาออก  และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
และคณบดีคณะศิลปศาสตร์  (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ดังนี้ 

๑. นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์   ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า กรรมการ 
๓. นางจรรยาวีร์  เจียมสวัสดิ์   กรรมการ 
๔. นายมงคล  ไชยวงศ์    กรรมการ 
๕. นางสุรภี  วรรณบูรณ์    กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ   เลขานุการ 

-ส านักงานนิติการ 
-กองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  ๔  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย   
การบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการ
เสนอ โดยให้แก้ไขร่างข้อบังคับดังกล่าว ข้อ ๑๖  จาก “ไม่น้อยกว่าห้าปี”  เป็น  “ไม่น้อยกว่า
สิบปี” 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน  ๘ หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ    การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร                
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๘ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียนเสนอ ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
      (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐) 
 ๒.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
      (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒) 
 ๓.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                      
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 ๔.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 ๕.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
 ๖.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
 ๗.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
 ๘.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 



๓ 

 
 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๓   การทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาดุษฎี          
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     มีมติเป็นเอกฉันท์ในการทูลเกล้าฯ   ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์เสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๔   พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(ถอนเรื่อง) 

- - 

๔.๕ พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์       เห็นชอบ    ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ  และมอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

-คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๔ เรื่อง   

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี  
งบประมาณ ๒๕๕๖  ของกองทุนพลังงาน   
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖  ของกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์       
ตามที่คณะกรรมการกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยืนรัตนโกสินทร์เสนอ   

-วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยืนรัตนโกสินทร์ 

๕.๒ รายงานผลการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ    รายงานผลการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เสนอ 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

๕.๓ รายงานผลการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ    รายงานผลการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 
 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 



๔ 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๔ รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์       รับทราบ   รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและคณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอ     
และก าหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  แถลงนโยบายแผนการบริหาร
จัดการและแผนพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

-คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ 


