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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 4/2560  วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  8  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   ตามที่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
     1.  นายโอภาส  เขียววิชัย                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
     2.  นายบุญเลิศ  เลศิเมธากุล           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
     3.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     4.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     5.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     6.  ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ               กรรมการ 
     7.  รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการ 
                                    จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
     8.  ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน ์ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการ 
                                    จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
     9.  อาจารย์สมใจ  ศรเีนตร               กรรมการสภามหาวิทยาลัย                           กรรมการ 
                                    จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
   10.  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                          เลขานุการ 
   11.  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย         ผู้ช่วยเลขานุการ 
   12.  ดร.พิมุข  สุศีลสัมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้ง  ดร.ทินโน  ขวัญดี  และนายพิชัย        
ถิ่นสันติสุข  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการกองทุนพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  แทน  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  และรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย            
มีค าสั่งแต่งตั้ง นอกนั้นคงเดิม  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์
เสนอ 

-  วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

4.3 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย          
การบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และนวัตกรรม พ.ศ. 2560    
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม พ.ศ. 2560  
โดยให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ 
     ข้อ 7 วรรคสาม  จาก “(7.6)”  แก้เป็น  “(7.5)” 
     ข้อ 8 วรรคสอง  จาก “ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการแทน”  
แก้เป็น  “ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการ
แทน” 
     ข้อ 9 วรรคแปด  จาก  “(9.4)”  แก้เป็น “(9.3)” 
     ข้อ (10.5) วรรคสอง  จาก “(13.5)”  แก้เป็น  “(10.5)” 
     ข้อ  (10.5) วรรคท้าย  ตัดข้อความทั้งวรรคออก 

- คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.4 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 
ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560           
ของวิทยาลัยเพาะช่าง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เปลี่ยนแปลงช่ือรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของวิทยาลัยเพาะช่าง  ตามที่         
กองนโยบายและแผนเสนอ 
  

-  กองนโยบายและแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.5 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2  
ประจ าปีการศึกษา 2558  (เพ่ิมเติม) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558  (เพิ่มเติม)  จ านวน 1 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่         
24 พฤศจิกายน 2559  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา   รักษาการแทนคณบดี             ประธานกรรมการ 
                                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     2.  ผศ.ดร.รุ่งทิวา  วงศกร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
     3.  ดร.ปวีณ  นราเมธกุล          ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 
     4.  ดร.กฤษฎา  โสภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     5.  ผศ.ดร.ตรึงตา  แหลมสมุทร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     6.  ดร.มนตรี  ฉายสว่าง  อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     7.  ผศ.ดร.กชศร  หัสโรค์  อาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรม   กรรมการ 

   การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     8.  ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว  อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ       กรรมการ 
                                                                                             และเลขานุการ 

-  มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  
จ านวน 4 ราย 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์               
ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 4 ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
เสนอ  ดังนี้ 
     1.  นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย 
 วิทยาลัยเพาะช่าง    
     2.  นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
     3.  นางวิจิตรา  สุขะมงคล  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 คณะบริหารธุรกิจ       
     4.  นายส าอางค์  เรือนตา  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

-  คณะกรรมการพิจารณา
ปริญญากิตติมศักดิ์ 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการ              
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 1 ราย 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน            
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  แทน  นายวิญญู  วานิชศิริโรจน์  โดยมีวาระ          
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจนถึงวันที่            
16 ธันวาคม 2562  นอกนั้นคงเดิม  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  7  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์  หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2555  ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ท่ีผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.2 รายงานผลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน           
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ที่ผ่านการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ที่ผ่านการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามท่ี
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

5.3 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ครั้งที่สอง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ครั้งที่สอง  
ได้รับคะแนน 3.80 คะแนน  อยู่ในระดับดี  ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์เสนอ 

-  คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

5.4 รายงานบัญชีแสดงงบดุลและรายงานการรับจ่าย
เงินกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานบัญชีแสดงงบดุลและรายงานการ
รับจ่ายเงินกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559  ตามที่คณะกรรมการกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.5 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน 
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ รายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ 2559  ของกองทุน 
สนับสนุนงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

5.6 รายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  2559  ของกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 
 

-  คณะกรรมการกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

5.7 รายงานการสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

-  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 

 


