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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 1/2560  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 

 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  6  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี  ครั้งที่สาม รอบ  36 เดือน 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ครั้งที่สาม  ครบ 36 เดือน  ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 92.64 คะแนน  คิดเป็นผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  “ดีมาก”  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
เสนอ  และให้แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะให้อธิการบดี        
ทราบด้วย 

-  คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
-  อธิการบดี 
-  กองบริหารงานบุคคล 
-  กองคลัง 

4.2 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ราย อาจารย์สุดวดี  สุวรรณ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์สุดวดี  สุวรรณ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์  ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง    
และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ราย อาจารย์คมกริช  ละวรรณวงษ์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์คมกริช  ละวรรณวงษ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่ 
มหาวิทยาลัย รับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.4 พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 

แต่งตั้งข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
ในสาขาวิชาหัตถศิลป์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.5 พิจารณาอนุมัติเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับสถาบัน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับสถาบัน  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
วิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน 2 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยเพาะช่าง  จ านวน 2 หลักสูตร  ตามที่     
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     2.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)          

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  3  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่าน           
การรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 1 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รบัทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 1 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.2 การวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559   
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559  เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
 

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

5.3 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ จ านวน 6 คน  ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560  ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563  ตามที่คณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการเสนอ 

-  คณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า 
และข้าราชการ 

 

 

 


