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ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 10/2560  วันอังคารที่  26  กันยายน  2560 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  10  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มีมติเป็นเอกฉันท์     อนุมัติแต่งตั้งให้  รองศาสตราจารย์                 
ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป  จนกว่าจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์     
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  จ านวน 4 ราย   
ตามทีก่องบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1.  นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์              เป็นที่ปรึกษาด้านการคลังและการพัสดุ 
     2.  นายสุทน  เฉื่อยพุก     เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
     3.  นางสุภี  พงษพ์านิช     เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
     4.  นายวงศ์พันธ์  ณ  ตะกั่วทุ่ง  เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ         
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์    อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ 
     2.  ดร.รัชฎา  จิวาลัย                กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
     3.  นายพยุง  ศักดาสาวิตร          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
     4.  รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร                              กรรมการ 
     5.  ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์           กรรมการสภาฯ คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  กรรมการ 
     6.  นางสุรภี  วรรณบูรณ์                       ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                   เลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.4 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ       แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-  กองนโยบายและแผน 

4.5 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก          
เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  ตามที่กองนโยบายและแผน
เสนอ 

-  กองนโยบายและแผน 

4.6 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  
และแผนงบประมาณประจ าปี 2561          
ของสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี            
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และแผนงบประมาณ 
ประจ าปี 2561  ของสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการประจ าสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เสนอ 

-  คณะกรรมการประจ า
สถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  ประจ าปี
การศึกษา 2559 

      มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           
ระดับหลักสูตร คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  ประจ าปีการศึกษา 2559  ตามที่ส านักงาน 
ประกันคุณภาพเสนอ  โดยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
     1.  ควรก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรที่แนวโน้มผลการด าเนินงานลดลง 15 หลักสูตร 
ให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
     2.  ควรเสนอรายละเอียดผลการด าเนินงานโดยแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
ของหลักสูตรในการน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป เพื่อที่จะเห็นผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

-  ส านักงาน               
ประกันคุณภาพ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ    การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชา IEE 2204 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes) 
     2.  ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชา ENG 2143 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamental 
of Electrical Engineering) 
     3.  ปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิตบรรยายให้ครบตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร (เพิ่มเติม) 
     4.  ปรับปรุงแก้ไข ชื่อรายวิชา IEE 2206 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง (เดิม) เปลี่ยนเป็น 
รายวิชา IEE 2206 ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและเครื่องกล และเนื้อหารายวิชา              
IEE 2206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการและเครื่องกล 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
ชื่อสาขาวิชา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาจาก   
“สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง” เป็น “สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง”  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.10 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย
ของงบประมาณประจ าปี 2558 – 2561  
เพ่ือใช้เป็นงบบุคลากร  งบด าเนินงาน 
และงบลงทุน  ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายของงบประมาณประจ าปี                    
2558 – 2561  เพื่อใช้เป็นงบบุคลากร งบด าเนินงาน  และงบลงทุน ของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
รัตนโกสินทร์เสนอ 
 

-  วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
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เสนอเพื่อทราบ  จ านวน  2  เรื่อง  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ย 
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาส          
ที่ 3  (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 
2560) 

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  (1 ตุลาคม 2559 –  
30 มิถุนายน 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการให้การเบิกจ่ายเปน็ไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

- กองนโยบายและแผน 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560              
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  (1 ตุลาคม 2559 –        
30 มิถุนายน 2560) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3            
(1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบายและแผน 


