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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 11/2559  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  9  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติองค์ประกอบและแต่งตั้ง

คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาใหม่ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ       
ด้านกฎหมายและสัญญาใหม่  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ ดังนี้ 
       1.  นายวิชาญ  ธรรมสุจริต        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
       2.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล      กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
       3.  นายโอภาส  เขียววิชัย         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
       4.  นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               กรรมการ 
       5.  นายสุทน  เฉื่อยพุก   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        กรรมการ 
       6.  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการ 
       7.  อาจารย์ฟ้าใส  สามารถ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ           กรรมการ 
       8.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์    ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล         กรรมการ  
       9.  อาจารย์พิมุข  สุศีลสัมพันธ์    ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ  กรรมการและเลขานุการ 
     10.  นางสาวกุลรภัส  ปานบุญลือ   ส านักงานนิติการ                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
     11.  นางสาวลัดดาพร  สุขแก้วฟ้า  ส านักงานนิติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

- คณะกรรมการ        
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.2 พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน       
กลยุทธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  (พ.ศ. 2559 - 2563)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2559 - 2563)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ให้ตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 17  เรื่องจ านวนงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม  ของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  ท าไมตัวเลขเป็นศูนย์  (0)   
  

- กองนโยบายและแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

  

     2.  ตัวชี้วัดที่ 33  ร้อยละผลการประเมินของผู้บริหาร  และบุคลากรที่บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  คือตั้งไว้
ร้อยละ 80  ผลได้  ร้อยละ 85  แต่เม่ือปีท่ีแล้วตั้งเป้าไว้ 90  เป้าหมายลดลง  ดูไม่ค่อย
เหมาะสม  และกลุ่มเป้าหมายแยกกลุ่มผู้บริหารออกเป็น 6 กลุ่ม  ซ่ึงไม่มีบุคลากรตามชื่อ
ตัวช้ีวัด  ยังจะคงบุคลากรไว้หรือจะตัดออก  และประเด็นสุดท้ายกลุ่มคณบดี  ผู้อ านวยการ
ส านัก  ผู้อ านายการวิทยาลัย  ได้คะแนนต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน  มหาวิทยาลัยมีแนวทางปรับปรุง
หรือพัฒนากลุ่มนี้อย่างไร 

 

4.3 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2558  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ควรมีแผนระยะยาวในการพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ    
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  หรืออาจารย์ที่ย้ายไปท่ีอ่ืน 

- ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย            
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม                
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Chongqing 
Technology and Business University  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chongqing Technology and 
Business University  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
เสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ความร่วมมือทางวิชาการ  เป็นสิ่งที่ดี  ยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน  
มหาวิทยาลัยควรศึกษายุทธศาสตร์หลักของประเทศเขาไว้ด้วย  ยกตัวอย่าง  ประเทศจีน
ขณะนี้  มียุทธศาสตร์เป็นสร้อยไข่มุกว่ิงลงด้านล่างตามแผนที่  แล้วลงทางทะเล  เราควร
ศึกษาด้วย 
 

- ศูนย์ภาษาและ 
อาเซียนศึกษา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
            การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษานั้น  เขาคุมคนของเขาแน่นเหนียว        

ส่วนของเราไม่ดูแล  จะเห็นว่าคนจีนที่มาเรียนกับเรา  มีเป้าหมายว่าไม่กลับบ้าน        
รัฐบาลจีนอนุญาตให้อยู่ท างานต่อเขาพูดไทยได้ดีและหางานท าได้เลย  รัฐบาลเขาอนุญาต  
เป็นการ Export  คนของเขา  ส่วนของเราคุมไม่ได้  ส่งเด็กไปเรียนจีนบ้าง  ไปท่ีอียิปต์บ้าง
เรียนศาสนา  เม่ือกลับมาแล้วไปอยู่ที่ใด  ท าอะไร  เราไม่รู้เลย  จึงดูแลกันไม่ได้  เพราะ    
ไม่มีการท าทะเบียนเอาไว้และติดตามต่อไม่ได้ 
     2.  มหาวิทยาลัยควรมีบันทึกเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ไปร่วมในงาน MOU ไว้และมีการ
ติดตามดูแลต่อไปว่าเด็กกลับมาแล้วสามารถท าธุรกิจกับจีนต่อไปได้ไหม  ฝ่ายวิเทศควรคิด
และท าเรื่องเหล่านี้ต่อไปด้วย  และควรแสวงหาประโยชน์ไว้ด้วย  เรื่องการศึกษาเป็น
ประเด็นเดียวที่จะสร้างคน 
     3.  ข้อได้ประโยชน์และข้อเสียประโยชน์ ควรมองให้เห็นทั้ง 2 ด้าน 
     4.  ควรมีโครงการเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของการท า MOU ของ
มหาวิทยาลัยไว้ให้พร้อมล่วงหน้า  นักศึกษาควร 
          -  รู้จักประเทศไทย  ศาสนา  ประชากร  อาชีพ   
          -  รู้จักประเทศเขาพอสมควร  รู้ยุทธศาสตร์หลักของประเทศเขาไว้ด้วย 
          -  ฝึกด้านภาษาให้ใช้งานได้ดี 
          -  ฝึกกิจกรรมที่จะไปร่วมงานกับเขาล่วงหน้า 
          -  รู้วัตถุประสงค์เป้าหมายการท า MOU ของมหาวิทยาลัย 
          -  มีเป้าหมายส าหรับตัวเองและครอบครัวด้วย  อนาคตจะท าอะไรต่อจากการได้ไป
ต่างประเทศ 
          -  ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ให้ไปเที่ยวเท่านั้น 
     5. ขอรายงานการท า MOU ของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 - 4 ปี  ที่ผ่านมา  
          มี MOU ที่มีงานต่อเนื่องกี่แห่ง 
          มี MOU ที่หมดอายุกี่แห่ง 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  ประจ าหลักสูตร
ของวิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน 3 หลักสูตร   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน 3 หลักสูตร  ตามที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     2.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาหัตถศิลป ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     3.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

4.6 พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 (เพ่ิมเติม) 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม)  จ านวน 1 สาขาวิชา  จ านวน 30 คน  คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร 4 ปี  (เทียบ
โอนรายวิชา) ภาคสมทบ (รับตรง)  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   
จ านวน 155 ราย  และได้รับเหรียญเกียรตินิยม 
จ านวน 14 ราย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จ านวน 155 ราย  และได้รับเหรียญ
เกียรตินิยม จ านวน 14 ราย  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย  อาจารย์วิทยา  
พาสุกรี 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  อาจารย์วิทยา  พาสุกรี  ด ารงต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาพลศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่องปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ         
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 
2559  ซ่ึงเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์  (วันที่มีหลักฐานว่าผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด)  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  4  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 5 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 5 หลักสูตร  ตามที ่     
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 
 

- กองนโยบายและแผน 

5.3 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและ   
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559   
กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ 2559   กองทุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 
 

- คณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

5.4 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล              
ของนักศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

- กองพัฒนานักศึกษา 

 


