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ตารางสรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 15/2560  เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม  2560 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  22  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1  พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ราย อาจารย์ทัศนีย์  วีรปรีชาชัย 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ทัศนีย์  วีรปรีชาชัย  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ในสาขาวิชาการบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารง
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์
ธเนศวร  นวลใย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน             
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย อาจารย์ธเนศวร  นวลใย  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ในสาขาวิชาเคมี  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงาน   
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  (วันที่มีหลักฐานว่าผลงานได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด)  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานวิทยาลัย  ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์  กรณีเทียบต าแหน่ง     
ทางวิชาการ ราย อาจารย์เพ็ญศรี  ฉิรินัง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานวิทยาลัย  
ราย อาจารย์เพ็ญศรี  ฉิรินัง  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดจ้าง  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.4 พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา  
ให้ด ารง ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ราย อาจารย์นพศักดิ์  ตันติสัตยานนท์ 

     มติสภา  มทร.รตันโกสนิทร์     ไม่อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  อาจารย์นพศักดิ์  ตันติสัตยานนท์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.5 พิจารณาการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับข้อสังเกตจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และให้กองคลัง          
ด าเนินการตามที่เสนอแนะ  เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีกในปีถัดไป   และมอบกองคลังรายงานผล 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและท าหนังสือชี้แจงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และส านักงานตรวจเงินแผ่นด้วย   

-  กองคลัง 

4.6 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ  ดังนี้ 
     1.  อธิการบดี                                                                                                        ประธาน 
     2.  ผศ.ดร.กฤชกนก    สุทัศน์ ณ อยุธยา  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย             รองประธาน 
     3.  รศ.ดร.อุดมวิทย์    ไชยสกุลเกียรติ     รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย                  กรรมการ 
     4.  ดร.ปราจิน           เอ่ียมล าเนา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     5.  ศ.ดร.สมชาย        วงศ์วิเศษ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     6.  ดร.อ านวย           ทองสถิตย์          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                   กรรมการ 
     7.  ผศ.ดร.วิรชัย        โรยนรินทร์        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                   กรรมการ 
     8.  รศ.ดร.นพดล        เจียมสวัสดิ์    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                   กรรมการ 
     9.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

-  วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

4.7 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเสนอ  ดังนี้  
     1.  อธิการบดี                                ประธาน 
     2.  รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ      รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย        รองประธาน 
     3.  ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย           กรรมการ 
     4.  ดร.รัชฎา           จิวาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

-  วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
       5.  นายธนา             ธรรมวิหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

     6.  นายวรมิตร          ครุฑโต            ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย            กรรมการ 
     7.  นายพงษ์ศักดิ์       ชิวชรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย            กรรมการ 
     8.  นายสัมฤทธิ์         สิริอร่ามสกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย             กรรมการ 
     9.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                                กรรมการและเลขานุการ 
   10.  อาจารย์ ดร.ฟ้าใส  สามารถ                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
   11.  อาจารย์ ดร.พิมุข   สุศีลสัมพันธ์                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.8 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ตามที่สถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อธิการบดี                                                                                                    ประธาน 
     2.  ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา        รองอธิการบดทีี่อธิการบดีมอบหมาย        รองประธาน 
     3.  ผศ.ดร.อาคีรา     ราชเวียง ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย              กรรมการ 
     4.  ผศ.จุฬาลักษณ์   ไพบลูย์ฟุ้งเฟื่อง          ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย              กรรมการ 
     5.  ผศ.บรรลุ           วิริยาภรณ์ประภาส      ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย              กรรมการ 
     6.  นายพยุง            ศักดาสาวิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
     7.  นายธนา            ธรรมวิหาร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ                   
     8.  นายสักกฉัฐ        ศิวะบวร    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย           กรรมการ 
     9.  พ.ต.อ.วิวัฒน์      ชัยสังฆะ    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย           กรรมการ 
   10.  นายธาม             เชื้อสถาปนศิริ    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย            กรรมการ 
   11.  ผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                                   เลขานุการ 
   12.  นางสาวภัคสร      บุญรอด                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

- สถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.9 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ  

และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสถาบัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ตามท่ีสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อธิการบดี                                                                                                        ประธาน 
      2.  ดร.รัชฎา                 จิวาลัย                กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15 (5)                 กรรมการ 
      3.  ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพร    สถานทรัพย์       กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15 (4)                 กรรมการ 
      4.  นายสักกฉัฐ             ศิวะบวร               ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                           กรรมการ 
      5.  นายอภิชาติ             อินทร์พงษ์พันธุ์     ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                           กรรมการ 
      6.  ผศ.ดร.กฤชกนก        สุทัศน์ ณ อยุธยา   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย        กรรมการ 
      7.  นางสาวศรินรัตน์      อัครยิ่งศุภรัฐ         ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย        กรรมการ 
      8.  ผู้อ านวยการกองคลัง                                             กรรมการ 
      9.  ผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                 กรรมการและเลขานุการ 
    10.  นางสาวกาญจนา      น้อยสมวงษ์                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
    11.  นางสาวภัคสร          บุญรอด                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

- สถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

4.10 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยน  และแต่งตั้ง
เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยน  และแต่งตั้งเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อนุมัติแต่งตั้งให้  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  ต าแหน่งรองอธิการบดี 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
     2.  อนุมัติแต่งตั้งให้  นางสุรภี  วรรณบูรณ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

- กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.11 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยน  และแต่งตั้ง
กรรมการและเลขานุการ  คณะอนุกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยน  และแต่งตั้งให้  นางสาวศรินรัตน์  
อัครยิ่งศุภรัฐ  ต าแหน่งรองอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่กองคลังเสนอ 

- กองคลัง 

4.12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัย
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์เสนอ  ดังนี้ 
       1.  อธิการบดี                                                                                                     ประธาน 
       2.  ดร.เชิดศักดิ์          ศุภโสภณ            กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (5)      กรรมการ 
       3.  อาจารย์วัชรพล     บุญสมบูรณ์        กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (4)      กรรมการ 
       4.  พ.ต.อ.วิวัฒน์        ชัยสังฆะ             ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                      กรรมการ 
       5.  นายประสิทธิ์        สุทธิเดชานัย        ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                      กรรมการ 
       6.  นางสาวศรินรัตน์   อัครยิ่งศุภรัฐ        ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย                   กรรมการ 
       7.  ผศ.จุฬาลักษณ์      ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง   ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย                   กรรมการ 
       8.  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                                      กรรมการ 
       9.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์    กรรมการและเลขานุการ 
     10.  นางสาวปาณัฐถา   แสงสว่าง            นักวิชาการศึกษา                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

- วิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.13 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2560 
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ โดยมอบให้ส านักงานนิติการปรับแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้ 
     “(6)  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการ    
และเลขานุการ 
     ข้อ 5  ให้กรรมการตามข้อ 5 (3) (4) และ (5)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  
คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าครบวาระการด ารงต าแหน่ง” 

- คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

4.14 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  โดยมอบให้ส านักงานนิติการปรับแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้ 
     “6.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   เป็นรองประธาน 
     6.4  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     ข้อ 4  ให้กรรมการตามข้อ 6.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง” 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
เรื่อง  การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามที่
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ โดยมอบให้ส านักงานนิติการปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
     “คณะกรรมการสรรหา หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
     และเพิ่มเติมคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการ ดังนี้ 
     (4.7) มีสัญชาติไทย 
     (4.8) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (4.9) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
     (4.10) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเป็นโรคที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
     (4.11) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะ
เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
     (4.12) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (4.13) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (4.14) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (4.15) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (4.16) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะการกระท าผิดวินัย 
     (4.17) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ” 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง  การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัย  
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ 
รัตนโกสินทร์  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  
น ากลับไปทบทวนเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม่ 

-  วิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติ       
รัตนโกสินทร์ 

4.17 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fontys 
University of Applied Sciences, School 
of Information & Communication 
Technology  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  กับ Fontys University of Applied Sciences, School of 
Information & Communication Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์  ตามที่ศูนย์ภาษา 
และอาเซียนศึกษาเสนอ 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

4.18 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม                
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Henan 
University of Technology  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  กับ Henan University of Technology  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 
 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

4.19 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม                    
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Institut  
Culinaire Disciples Escoffier  
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Culinaire Disciples Escoffier 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.20 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพ่ิมเติม) 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จ านวน 4 ราย  โดยมีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อาจารย์ ดร.ฟ้าใส       สามารถ 
     2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภร    ภิญโญฉัตรจินดา 
     3.  อาจารย์คงศักดิ์         นาคทิม 
     4.  อาจารย์สิปปะ          ด้วงผึ้ง 

- มหาวิทยาลัย 

4.21 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะบริหารธรุกิจ  
โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้  
      1.  ดร.เชิดศักดิ์      ศุภโสภณ               กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
      2.  ดร.รัชฎา           จิวาลัย   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
      3.  นายสุรินทร์       แปลงประสพโชค    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ   
      4.  รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร                กรรมการ   
      5.  อาจารย์สมใจ     ศรีเนตร   กรรมการสภาฯ จากคณาจารยป์ระจ าฯ   กรรมการ 
      6.  นางสุรภี            วรรณบูรณ์     ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล       เลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.22 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์  
โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1.  ศ.ดร.สมชาย        วงศ์วิเศษ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
     2.  นายพยุง             ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
     3.  ดร.พรชัย            ฐีระเวช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
     4.  รศ.ดร.อุดมวิทย์    ไชยสกุลเกียรติ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร                 กรรมการ 
     5.  อาจารย์วัชรพล    บุญสมบูรณ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยป์ระจ าฯ    กรรมการ 
     6.  อาจารย์ ดร.พิมุข  สุศีลสัมพันธ์    ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ             เลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  7  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่สาม 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ      รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่สาม  ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  อยู่ในระดับดี  
และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รับทราบ  ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ 

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณบดี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่สาม 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ของคณบดีคณะบริหารธรุกิจ ครั้งที่สาม  ไดร้ับคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.29  อยู่ในระดับดี            
และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะ  
ต่าง ๆ  ให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจรับทราบ  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณบดคีณะบริหารธุรกิจเสนอ 

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณบดี  
คณะบริหารธุรกิจ 

5.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ในการด ารงต าแหน่งวาระที่ 2  ครบรอบ    
การปฏิบัติงานครบสามปีหกเดือน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการด ารงต าแหน่งวาระท่ี 2  ครบรอบ 
การปฏิบัติงานครบสามปีหกเดือน  ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  อยู่ในระดับดี  และมอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ใหผู้้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรับทราบ ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

- วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน          
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2559 –    
30 กันยายน 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบายและแผน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.5 รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สิน

และบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2560 กองทุนเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2560  กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เสนอ 

- คณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

5.6  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
ของนักศึกษา  ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

- กองพัฒนานักศึกษา 

5.7 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4     
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบายและแผน 

 
 
 


