
๑ 

 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่9/๒๕๕๗  วันองัคารที ่๒3  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่องสืบเนื่อง จ านวน  1  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น  (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. ๒๕๕๖)  ของคณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ ๑  และเห็นชอบในข้อ ๒  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗   
          ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์   
          จ านวน ๑ หลักสูตร 
     ๒.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น      
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ของคณะศิลปศาสตร์ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน  14  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติร่างประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์     
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีหรือผู้อ านวยการ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์     อนุมัติ     ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีหรือผู้อ านวยการ  ตามที่
คณะกรรมการก าหนดรูปแบบการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ  
โดยให้ปรับแก้ไข ข้อ (ก๒)  (ข๓)  และ (ค๓) จาก “หนึ่งเดือน” เป็น “สามสิบวัน” 
 

-กองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์     

มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   จ านวน ๓ ราย  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ  ดังนี้   
     ๑. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์       เป็นที่ปรึกษาด้านการคลังและการพัสดุ   
     ๒. นายสุทน  เฉื่อยพุก   เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย   
     ๓. นางเสาวณีย์  อาภามงคล   เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

-กองบริหารงาน
บุคคล 
-กองคลัง 
-ส านักงานนิติการ 
-ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

4.3 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาเขตวังไกลกังวล  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 
 

-ส านักงานนิติการ 

4.4 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาและ 
บริการวิชาการสู่สังคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ     
โดยให้ตัด ข้อ (๕.๖)  ออก  และปรับแก้ไข ข้อ ๑๗  ข้อความสุดท้าย  จาก “ห้าป”ี เปน็ “สิบปี” 
 

-ส านักงานนิติการ 

4.5 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖   ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน
เทียบเท่า  และระดับสถาบัน 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  และระดับสถาบัน  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ๑.  ให้น าข้อเสนอเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา      
          ของมหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาถัดไป                  
          และให้รายงานการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ๒.  ให้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัย    
          เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มาจัดอันดับมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการ  
          พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

-ส านักงานประกัน
คุณภาพ 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗   คณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗        
คณะศิลปศาสตร์  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  และระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาที่ ๓  และระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และ  
ระดับปริญญาโท  ภาคการศกึษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  (เพิ่มเติม)  จ านวน ๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗  และระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (เพิ่มเติม)  
จ านวน ๒ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและ        
งานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.8 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา    
ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  จ านวน ๑๔๖ ราย  และอนุมัติ
รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ        
เหรียญเกียรตินิยม  จ านวน ๑๕ ราย 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จ านวน ๑๔๖ ราย  และ              
เหรียญเกียรตินิยม  จ านวน ๑๕  ราย   ตามทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนแผนการ    
เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาใหม่             
คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑ 
(๕ ปี) 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การปรับเปลี่ยนแผนการเปิดหลักสูตรใหม่         
สาขาวิชาใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑ (๕ ปี)  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.10 พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษา         
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘      
จ านวน  ๙๒  สาขา  จ านวน ๔,๓๓๓ คน  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 



๔ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

4.11 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ  
แผนการเงิน  และงบประมาณ 
ประจ าปี ๒๕๕๘  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ  ๑  และมอบในข้อ ๒  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๘   
          ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     ๒.  มอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  อนุมัติใช้เงินงบกลางของวิทยาลัย และน าเสนอ  
          สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
          ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘   มาตรา ๑๗ (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคล  
          หนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
          อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

-วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
-กองคลัง 

4.12 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     - ให้ทบทวนการเขียนค าน า  และบทสรุปผู้บริหาร  ในเรื่องรัฐธรรมนูญ  ควรอ้างอิงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายที่ใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

-กองนโยบายและ
แผน 

4.13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  ครั้งที่ ๑ 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี   
ครั้งที่ ๑  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 

1.  ดร.ปราจิน  เอี่ยมล าเนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         กรรมการ 
5.  รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         กรรมการ 
6.  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                  เลขานุการ 
7.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์      ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล           ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

-กองบริหารงาน
บุคคล 



๕ 

 

 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
4.14 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ

และแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัย    
เพาะช่าง  เพ่ิมเติม 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้ง  นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์  เป็นประธาน
กรรมการแทนศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ด า  และแต่งตั้ง ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี  
เป็นกรรมการ  เพิ่มเติม  นอกนั้นคงเดิม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-กองบริหารงานบุคคล 


