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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 5/2560  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  10  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.1 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย  อาจารย์พลกฤช  
ตันติญานุกูล 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน               
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  อาจารย์พลกฤช  ตันติญานุกูล  ใหด้ ารงต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558            
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วน
สมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย  อาจารย์ชัยวัฒน์  
ประสงค์สร้าง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน             
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  อาจารยช์ัยวัฒน์  ประสงค์สร้าง  ใหด้ ารงต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559            
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วน
สมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง  
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย  อาจารย์  
ธนากร  สุนทรวัฒน์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  อาจารยธ์นากร  สุนทรวัฒน์  ใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560  ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 



   2 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.4 พิจารณาอนุมัติอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ 1  และมอบในข้อ  2  ตามที่                       
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
     1.  อนุมัติจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาการ) ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
จ านวน 1 อัตรา  สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  เริ่มจ้างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560  โดยใช้งบกลางของมหาลัย ปี 2560  
จ านวน 118,120 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
     2.  มอบกองบริหารงานบุคคล  กองคลัง  และกองนโยบายและแผน  ด าเนินการต่อไป 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  คณะควรก าหนดภาระงานให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ตรงกับความรู้ความสามารถ  
ซึ่งงานบางงานต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ภาระงาน ข้อ 3  และข้อ 4  เป็นต้น 

1.  กองบริหารงานบุคคล  
2.  กองคลัง   
3.  กองนโยบายและแผน   

4.5 พิจารณาอนุมัตริ่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย         
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560  
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญา 

4.6 พิจารณาอนุมัตริ่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย          
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน 
รายเดือนของผู้บริหารจากเงินรายได้             
พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร           
จากเงินรายได้ พ.ศ. 2560  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 
 

-  คณะกรรมการ          
ด้านกฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ Van Lang University 
ประเทศเวียดนาม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Van  Lang  University  ประเทศ
เวียดนาม  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ควรระบุข้อที่อาจจะเสียประโยชน์ไว้ด้วย 
     2.  มอบ ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  และ  ดร.รัชฎา  จิวาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจทานร่างก่อนการลงนามท าความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  

-  ศูนย์ภาษาและ         
อาเซียนศึกษา 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขรายชื่อ
วิชาให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  พ้ืนที่บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับแก้ไขรายชื่อวิชาให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข    
ค าอธิบายในหมวดวิชาเลือกเสรี  หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์               
จ านวน 3 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับแก้ไขค าอธิบายในหมวดวิชาเลือกเสรี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 3 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร                    
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยนวัตกรรม           
การจัดการ พ้ืนที่ศาลายา ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกต
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ที่ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  พื้นที่ศาลายา  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ          
และงานทะเบียนเสนอ 
 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ          
และงานทะเบียน 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  7  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  จ านวน 3 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ              
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 3 
หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ          
และงานทะเบียน 

5.2 รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     การอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2,428,000.00 บาท (สองลา้นสี่แสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ตามที่กองคลังเสนอ 

-  กองคลัง 

5.3 รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ของกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ทรัพย์สินและบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2559  ของกองทุนคุ้มครอง         
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการกองทุนคุ้มครอง         
การปฏิบัติราชการบุคลากรในมหาวิทยาลัยเสนอ 

-  คณะกรรมการกองทุน
คุ้มครองการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

5.4 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงานขอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเสนอ  และมอบให้ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานทราบและ
ด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

-  คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

5.5 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้งที่สอง   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้งที่สอง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.26  อยู่ใน
ระดับดี  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเสนอ  และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้ง
ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับทราบ 

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี
คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.6 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเพาะช่าง ครั้งที่สอง   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ครั้งที่สอง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.04    
อยู่ในระดับดี  และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ครั้งที่สอง  
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.53  อยู่ในระดับดีมาก  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ของคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
เสนอ  และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเพาะช่างรับทราบ 

-  คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี
คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว  
และผู้อ านวยการวิทยาลัย
เพาะช่าง 

5.7 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ครั้งทีส่อง  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่สอง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี  ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ีสอง  
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับดี  และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ           
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่สอง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับดี  ตามที่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียนเสนอ  และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการ                 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ             
งานทะเบียนรับทราบ 

- คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 


