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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 9/2560  วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2560 

 
 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  12  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.1 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ราย อาจารย์มัณฑนา  เทียมทัด 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์มัณฑนา  เทียมทัด  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
ในสาขาวิชาภาษาไทย  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-   กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ราย อาจารย์ณัฐปคัลภภ์  กิตติสุนทรพิศาล 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน                        
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ณัฐปคัลภภ์  กิตติสุนทรพิศาล  ใหด้ ารงต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์  ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560             
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่                 
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-   กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตัง้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา               
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ราย อาจารย์ธัญญ์ชลิตา  สิทธิ์ภูรินท์กุล 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารยธ์ัญญ์ชลิตา  สิทธิ์ภูรินท์กุล  ใหด้ ารงต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาทัศนศิลป์  ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ซ่ึงเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์         
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-   กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง             
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1.  รองอธิการบดีฝา่ยกิจการสภามหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
     2.  นางมัณฑนา  บรรจงแต้ม            ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                    กรรมการ       
     3.  นายโอภาส  เขียววิชัย                    ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                    กรรมการ 
     4.  นางสาวศรนิรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                    กรรมการ 
     5.  นางสุรภี  วรรณบูรณ ์                    ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานกุาร                                          
     6.  นางสาวนวลฉวี  ม่ังมี                      บุคลากร                                           ผู้ช่วยเลขานกุาร     
     7.  นางสาววัลญา  พรพริุณ                บุคลากร                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่สาม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่สาม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้  
 1.  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2.  ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 3.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 4.  ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 5.  ดร.สามารถ  รอดส าราญ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย               เลขานุการ 
 7.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.  นางสาวมธุรส  ประทุมเมศร์     นักทรัพยากรบุคคล                ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่สาม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   ครั้งที่สาม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
 1.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 3.  นายเทพพิทักษ์  จันทร์สุเทพ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 4.  ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 5.  ดร.สามารถ  รอดส าราญ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                 เลขานุการ 
 7.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.  นางสาววัลญา  พรพิรุณ บุคลากร                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.7 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
แผนการเงิน  และแผนงบประมาณ 
ประจ าปี 2561  ของวิทยาลัย 
นวัตกรรมการจัดการ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ในข้อ 1  และมอบในข้อ 2  ตามที่คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อนุมัติแผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  และแผนงบประมาณประจ าปี 2561  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 
     2.  มอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  อนุมัติใช้เงินงบกลางของวิทยาลัย และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (14) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 

-  คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ควรตั้งเป้าหมายจ านวนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยให้มากขึ้น  และเน้นการผลักดันให้เกิด
งานวิจัยระดับนานาชาติ  เพื่อจะน ามหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
     2.  ควรระบุผู้รับผิดชอบและงบประมาณเรื่องการตีพิมพ์งานวิจัยในแผนการเงิน และแผน
งบประมาณประจ าปีให้ชัดเจน 
     3.  ควรสนับสนุนงบประมาณและหาทุนสนับสนุนการท างานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อการกระตุ้นและ
พัฒนาให้เกิดผลงานทางวิชาการและงานวิจัยท่ีดี 
     4.  มอบให้อธิการบดีพิจารณาด าเนนิการจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ
วิทยาลัยให้เข้มแข็งมากขึ้น 

 

4.8 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
แผนการเงิน  และงบประมาณ 
ประจ าปี 2561  ของวิทยาลัย 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  และงบประมาณประจ าปี 
2561 ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     1.  ควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะในเรื่องของจ านวนนักศึกษาคงค้างการส าเร็จ
การศึกษา และยอดค้างช าระค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา 
     2.  ควรเพิ่มยอดจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่  และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ   
ในการเข้ามาศึกษาต่อ 
     3.  ควรตั้งเป้าหมายจ านวนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยให้มากขึ้น 
     4.  มอบให้อธิการบดีพิจารณาด าเนนิการจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการ
วิทยาลัยให้เข้มแข็งมากขึ้น 

-  คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.9 พิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน          
91 สาขา  จ านวน 4,140 คน  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.10 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
จ านวน 648 ราย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560                  
จ านวน 449 ราย  และทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  จ านวน 199 ราย  ตามที ่                   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.11 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท                       
ภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาท่ี 3  
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ 
ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2559                  
จ านวน 111 ราย  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560   จ านวน        1 ราย 
     2.  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560   จ านวน        4 ราย 
     3.  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560   จ านวน      35 ราย 
     4.  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560   จ านวน        2 ราย 
     5.  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560   จ านวน      69 ราย   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ควรตรวจทานค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วน 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.12 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ 
การศึกษาท่ีได้รับเหรียญเกียรตินิยม  
ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 
2559  จ านวน 13 ราย  และอนุมัติ
รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา  ที่ได้รับ 
ปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน  ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 18 ราย   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม            
ภาคการศึกษาที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 13 ราย  และอนุมัติรายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา                   
ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ประจ าปกีารศกึษา 2559  จ านวน 18 ราย  ตามที ่          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ควรให้คณะหรือสาขาวิชาทาบทามและชักชวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียน
ดีเด่น  หรือหาทุนให้ศึกษาต่อ  เพื่อมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  และประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้กับ
นักศึกษารุ่นต่อไป  เพื่อท่ีจะได้เป็นแรงจูงใจและมีเป้าหมายในการเรียนและการท างานที่ชัดเจน 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  1  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2559 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ               
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

 
 
 


