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ตารางสรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐  วันจันทร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๒๐  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
๓.๑ พิจารณาอนุมัติปรับแผนรับนักศึกษา             

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับแผนรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตร ๔ ปี  ภาคปกติ  
จากเดิม จ านวน ๘๐ คน (๒ ห้อง) เปลี่ยนเป็น ๔๐ คน (๑ ห้อง)  นอกนั้นคงเดิม  ตามที ่         
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  การจะเปิดสาขาวิชาใหม่  ควรพิจารณาให้รอบคอบ  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้ยั่งยืน 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ         
และงานทะเบียน 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ           
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์วิจิตรรัตน์  บุญทอง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์วิจิตรรัตน์  บุญทอง  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการบัญชี  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ           
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
อาจารย์จินตนา  ฉัตรบูรภานันท์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์จินตนา  ฉัตรบูรภานันท์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย        
รับเรื่อง  และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที ่           
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
๔.๓ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
จ านวน  ๑ ราย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ไม่อนุมัติ     ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน ๑ ราย  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๔ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 
 

-  คณะกรรมการ        
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
เสนอ 
 

-  คณะกรรมการ        
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและ
นันทนาการของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมาย
และสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการ        
ด้านกฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
๔.๗ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร ์       
พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  โดยให้น าข้อสังเกต            
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณากองทุนทรัพย์สินทางปัญญาและ 
กองทุนหลักของมหาวิทยาลัย 

-  คณะกรรมการ           
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย           
การอนุญาต  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ        
ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้          
ทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการ           
ด้านกฎหมายและสัญญา 

๔.๙ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์  วา่ด้วย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ให้น ากลับไปปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

-  วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
ครั้งที่สอง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ครั้งท่ีสอง  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ  ดังนี้ 
     ๑. ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ           กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
     ๓. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
     ๔. รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย        กรรมการ 
     ๕. อาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์      กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ    กรรมการ 
     ๖. นางสุรภี  วรรณบูรณ์                ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล        เลขานุการ 
     ๗. นางสาววัลญา  พรพิรุณ            บุคลากร                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี            
คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่สาม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ครั้งท่ีสาม  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธานกรรมการ 
     ๒. นายสุรินทร์  แปลงประสพโชค   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
     ๓. ดร.พรชัย  ฐีระเวช                 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
     ๔. ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล            กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     ๕. ดร.ฉายรวี  อนามธวัช-คีริก      กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
     ๖. ผศ.รุจี  พาสุกรี                    รองอธิการบดี                                  เลขานุการ 
     ๗. นางสุรภี  วรรณบูรณ์            ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๘. นางสาวมธุรส  ประทุมเมศร์    นักทรัพยากรบุคคล             ผู้ช่วยเลขานุการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๒ 
 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ จ านวน           
๓ หลักสูตร 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร  ตามที ่         
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
     ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
     ๓.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

๔.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ           
โดยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.  ควรมีการเตรียมการส าหรับนักศึกษาที่มีความต้องการเป็นพิเศษ เช่น นักศึกษาที่พิการ
ทางร่างกาย 
     ๒.  ควรมีแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๔ พื้นที่ 
     ๓.  ควรสนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน  เป็นความน่าเชื่อถือ
ทางด้านวิชาการ  และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น 

-  ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

๔.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์              
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ  โดยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     -  มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางด าเนินการให้หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้  
เช่น  ในตัวช้ีวัดที่ ๗  จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ  จ านวน ๕ หลักสูตร  ผลรอบ ๑๒ เดือน  มีจ านวน ๒ หลักสูตร  ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนที่ตั้งไว้ 

-  กองนโยบายและแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

๔.๑๕ พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างและภารกิจ 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
คณบดี/ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับโครงสร้างและภารกิจ  บทบาท  หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี / ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัย  ตามที่               
กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติให้ปรับโครงสร้างและภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงาน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ตามภารกิจใหม่ 
     ๒.  ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
     ๓.  มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าประกาศแบ่งส่วนหน่วยงานตามภารกิจที่ปรับใหม่ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๖ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติแต่งตั้งให้  อาจารย์ ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช  รักษาการแทนผู้อ านวยการ
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  โดยมีผลถัดจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
     ๒.  อนุมัติให้  อาจารย์ ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช  รกัษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัย
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน        
รายเดือนจากงบประมาณเงินรายได้  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
๔.๑๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
     ๑.  ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง    รองอธิการบดี                      ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสุวรรณา  สิริอร่ามสกุล           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
     ๓.  นายวัชรวีร์  วิเสทโภชนาทิพย์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
     ๔.  นายเสรี  วังส์ไพจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
     ๕.  ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง คณาจารย์ประจ า                            กรรมการ 
     ๖.  ผศ.บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส คณาจารย์ประจ า                            กรรมการ 
     ๗.  ผศ.รุจี  พาสุกรี คณาจารย์ประจ า                            กรรมการ 
     ๘.  อาจารย์ ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช รักษาการแทนผู้อ านวยการ           กรรมการและ 
     วิทยาลัยผู้ประกอบการ                   เลขานุการ 
  สร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์        

-  มหาวิทยาลัย 

๔.๑๘ พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ        
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ตามที่กองบริหารงานบุคลเสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคล 

๔.๑๙ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอดังนี้ 
     ๑.  อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี  พาสุกรี  ลาออกจากการด ารงต าแหน่ง           
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
     ๒.  อนุมัติแต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา  จุลโลบล  รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเสนอ  และแจ้งให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

-  คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

๕.๒ รายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร      
(รองอธิการบดี) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร (รองอธิการบดี)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 

-  มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 


