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ตารางสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งท่ี 10/2559  วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2559 

 

เสนอเพ่ือพิจารณา  จ านวน  13  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
3.1 พิจารณาร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์       อนุมัติ      ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั    จากคณาจารย์ประจ าและขา้ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยให้เพ่ิม
ข้อความดังน้ี 
     ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการไดม้าซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและขา้ราชการ พ.ศ. 2553  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน   
     “ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ได้แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า    
หกเดือนนับถึงวันลงคะแนนเลือกต้ัง”  
     และให้ปรับแก้ความใน “ข้อ 9 เดิม” เป็น “ข้อ 10” 

- เลขานุการ
คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 
- กองบรหิารงานบุคคล 

4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบด ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
ครั้งทีห่นึ่ง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์     อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ครั้งท่ีหน่ึง ตามท่ีกอง
บริหารงานบุคคลเสนอ  ดังน้ี 
     1.  ดร.เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ                                  ประธานกรรมการ 
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)                    
     2.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล                                      กรรมการ       
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ)                        
     3.  นายนัฐพล  กลั่นวารี                                                              กรรมการ 
         (กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)    

- กองบรหิารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

  

     4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                            กรรมการ     
         (รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย)        
     5.  ว่าท่ี ร.ต.เจษฎาพร  สถานทรัพย์                                              กรรมการ                       
          (กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา15 (4)  
          แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548)      
     6.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์             ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     เลขานุการ 
     7.  นางสาวหิรัญญา  เจริญทรัพย์   บุคลากร                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.2 พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังพงึมี สายสนบัสนนุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562   (1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2562) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์     อนุมัติ      ในข้อ 1 และมอบในข้อ 2 และข้อ 3   
ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังน้ี 
     1.  อนุมัติกรอบอัตราก าลังพึงมี สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562            
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562) จ านวน 525 อัตรา (เป็นอัตราเดิมท่ีมีคนครอง 
จ านวน 467 อัตรา, อัตราว่างท่ีจัดสรรแล้ว จ านวน 34 อัตรา และเป็นอัตราเพ่ิมใหม่ 
จ านวน 24 อัตรา) 
     2.  หากอนุมัติตามข้อ 1  มอบมหาวิทยาลัยแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง       
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 
     3.  มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบบการท างานของมหาวิทยาลยัให้ดี  เพราะมีภาระ
งานมาก  หากไม่พัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานให้ดี  เพ่ือให้ใช้อัตราก าลังได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เช่น ควรดูหมวดเงินเดือนว่าในแต่ละปีใช้เงินร้อยละเท่าไรของงบประมาณ
มหาวิทยาลยั  ขณะน้ีมีการจ้างบุคลากรไปเท่าไร  จะได้ก ากับกรอบอัตราก าลังได้ 

- กองบรหิารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.3 พิจารณาอนุมัติให้น าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเตมิ  ฝึกอบรม  ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ภายในประเทศ พ.ศ. 2559  และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  มาใช้ในการด าเนินการ
อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปศึกษา  ฝึกอบรม     
ดูงานหรอืปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศโดยอนุโลม 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ให้น าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ        
ว่าด้วย    การไปศึกษาเพ่ิมเติม  ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ภายในประเทศ    
พ.ศ. 2559  และระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการด าเนินการอนุญาตให้ข้าราชการ       
ในสังกัดไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  ตั้งแต่วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2559  โดยอนุโลมจนกว่า  จะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการไปศึกษา          
ฝีกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาใชบั้งคับ  ตามท่ีกองบริหารงาน
บุคคลเสนอ   

- กองบรหิารงานบุคคล 

4.4 พิจารณาร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  ตามท่ี
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

- คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญา 
- กองบรหิารงานบุคคล 

4.5 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2560–
2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยมอบให้รองอธิการบดี               
ฝ่ายนโยบายและแผนน าไปทบทวนยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดหารายได้  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเป็นมหาวิทยาลัย ในก ากับ  และพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

- กองนโยบายและแผน 

4.6 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา         
ระดบัปรญิญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเตมิ) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพ่ิมเติม)  จ านวน 122 ราย  เมื่อวันท่ี        
23 สิงหาคม 2559  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ   

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.7 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 
2558  (เพิ่มเติม) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์    อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ภาคการศึกษาท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพ่ิมเติม) จ านวน 4 ราย  เมื่อวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2559  โดยให้ปรับแก้ใบรายงานผลการศึกษาและบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2558) วิทยาลัยพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนรัตนโกสินทร์  โดยมอบให้วิทยาลัยไปปรับแก้ไขถ้อยค าให้
เหมือนกัน  หรือสอดคล้องกัน  ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ กับ Koyasan University ประเทศญีปุ่่น 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Koyasan University ประเทศญ่ีปุ่น   
ตามท่ีศูนย์ภาษาและอาเซยีนศึกษาเสนอ  โดยให้ไปปรับแก้ไขฉบับแปลภาษาไทยให้ถูกต้อง  
ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษด้วย 

- ศูนย์ภาษาและ 
อาเซียนศึกษา 

4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับ Institute of Information 
Technology, Guilin University of Electronic 
Technology  สาธารณรฐัประชาชนจีน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Institute of Information 
Technology, Guilin University of Electronic Technology  สาธารณรัฐประชาชน
จีน  ตามท่ีศูนย์ภาษาและอาเซยีนศึกษาเสนอ  โดยให้ไปปรับแก้ไขฉบับแปลภาษาไทยให้
ถูกต้องตรงกับฉบับภาษาอังกฤษด้วย 

- ศูนย์ภาษาและ 
อาเซียนศึกษา 

4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ  กับ  Lao-German Technical College  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ Lao-German 
Technical College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยให้ปรับแก้ MOU  
ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน 

- ศูนย์ภาษาและ 
อาเซียนศึกษา 

4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวคิดในการจัดต้ัง
วิทยาลัยนานาชาติผู้ประกอบการสร้างสรรค์   
รัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     แนวคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์         
โดยให้น าทีมงานมาน าเสนอรายละเอียดของโครงการให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

- รองอธิการบดี   
ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 

4.13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพเิศษ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งให้  อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ  
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ตั้งแต่วันท่ีถัดจากวันท่ีสภามหาวิทยาลยั
อนุมัติ  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบรหิารงานบุคคล 
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เสนอเพ่ือทราบ  จ านวน  6  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง 
แต่งตั้ง  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์ ตั้งแต่วันท่ี 19 กันยายน 2559  ตามท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

5.2 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรพัย์สินและ
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558   
ของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 

- คณะกรรมการกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย   

5.3 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรพัย์สินและ
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
กองทุนพฒันาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
ทรัพย์สิน และบัญชีรายรับ  รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของกองทุนพัฒนา
ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 

- คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาชุมชนและสังคม 

5.4 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รบัรางวัล 
ของนักศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

- กองพัฒนานักศึกษา 

5.5 การยกร่าง  แก้ไข  เพิ่มเติมร่างพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การยกร่าง  แก้ไข  เพ่ิมเติมรา่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  ตามท่ี          
ส านักงานนิติการเสนอ 

- ส านักงานนิติการ 

5.6 รายงานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการลงโทษทางวินัยข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย  ตามท่ีส านักงานนิติการเสนอ 

- ส านักงานนิติการ 

 


