
   1 

ตารางสรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 1/2561  เม่ือวันเสาร์ที่ 20  มกราคม  2561 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  21  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
3.1 พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและ
สัญญาเสนอ 

- คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสรา้งสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

- คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

     มติสภา  มทร.รตันโกสนิทร์     อนุมัติ     การแต่งตั้ง  นางสุมณฑา  เสรีวัตตนะ  เป็นกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  แทน  นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์   
และตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง  นอกนั้นคงเดิม  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ      

-  คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย 

4.2 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนกรรมการ  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ ดังนี้ 
    1.  อธิการบดี                                                                         ประธานกรรมการ                                                   
     2.  นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ         รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   รองประธานกรรมการ              
     3.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                                  กรรมการ 
    4.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                         กรรมการ 

-  กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

        5.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                                   กรรมการ 
     6.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง                                                         กรรมการ 
     7.  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา                                                      กรรมการ 
     8.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                                                กรรมการ 
     9.  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ                                                          กรรมการ 
    10.   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                                              กรรมการและเลขานุการ 
   11.  นางสาวหิรัญญา    เจริญทรัพย์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   12.  นายสิทธา            กิจเจริญ        บุคลากร                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ   
ด้านกฎหมายและสัญญาใหม่ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาใหม่  
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
     1. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต                                  ประธานกรรมการ 
      2. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล                                    กรรมการ      
     3. นายโอภาส  เขียววิชัย                    กรรมการ 
     4. นายอภิมุข              สุขประสิทธิ์                                   กรรมการ 
     5. นายสุทน                เฉื่อยพุก                                   กรรมการ 
     6. อาจารย์วัชรี            จิวาลักษณ์                    กรรมการ 
     7. อาจารย์ ดร.ฟ้าใส     สามารถ                                                     กรรมการ 
     8. นางสุรภี                วรรณบูรณ์                                   กรรมการ 
     9. อาจารย์ ดร.พิมุข      สุศีลสัมพันธ์                            กรรมการและเลขานุการ 
   10. นางสาวกุลรภัส        ปานบุญลือ                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   11. นางสาวลัดดาพร       สุขแก้วฟ้า                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

- คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.4 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ตามที่คณะกรรมการ    
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

4.5 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
ศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย     
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  โดยมอบให้ส านักงานนิติการ  
เพิ่มค านิยามค าว่าผู้บริหารไว้ด้วย  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

4.6 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

     มติสภา  มทร.รตันโกสนิทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
ว่าด้วยกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  ตามที่
คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

4.7 พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุน
ของมหาวิทยาลยั จ านวน 8 กองทุน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  
ว่าด้วยกองทุนของมหาวิทยาลัย  จ านวน 8 กองทุน  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ  
ดังนี้ 
     1.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน
และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561  
     2.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
     3.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
     4.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
       5.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
     6.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
     7.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนสนับสนนุอาจารย์
ระดับปริญญาเอก (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
     8.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

4.8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์เสนอ 
ดังนี้ 
     1.  อธิการบดี                                                                                                   ประธาน 
     2.  ผศ.จุฬาลักษณ์   ไพบลูย์ฟุ้งเฟื่อง  รองอธิการบดทีี่อธิการบดีมอบหมาย      รองประธาน 
     3.  ผศ.ดร.อาคีรา     ราชเวียง ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย            กรรมการ          
     4.  ผศ.รุจี              พาสุกรี ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย            กรรมการ 
     5.  ผศ.บรรลุ           วิริยาภรณ์ประภาส ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย            กรรมการ 
     6.  นายธนา            ธรรมวิหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
     7.  ดร.รัชฎา           จิวาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ  
     8.  ดร.เสรี              วังส์ไพจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย           กรรมการ     
     9.  นายวัชรวีร์        วิเสทโภชนาทิพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย           กรรมการ 

10.  ดร.สุวรรณา        สิริอร่ามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย           กรรมการ  
11.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรคน์านาชาติรัตนโกสนิทร์                    เลขานุการ
12.  นางสาวปาณัฐถา   แสงสว่าง นักวิชาการศึกษา                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

   13.  นางสาวณัฐนุช      เจียรประดิษฐ นักวิชาการศึกษา                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

- วิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร ์
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์  

     มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัย
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์เสนอ  ดังนี้ 
     1.  ดร.รัชฎา            จิวาลัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            ประธานกรรมการ 
     2.  ผศ.ดร.กฤชกนก    สุทศัน์ ณ อยุธยา กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15 (3)      กรรมการ 
     3.  อาจารย์สมใจ       ศรีเนตร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15 (4)      กรรมการ 
     4.  ดร.เสรี               วังส์ไพจิตร กรรมการประจ าวิทยาลัย                            กรรมการ 
     5.  ผศ.จุฬาลักษณ ์    ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง กรรมการประจ าวิทยาลัย                            กรรมการ 

- วิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร ์

4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ MediaSchool 
Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบในหลักการ  มอบอธิการบดีพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติม    
ถ้าเป็นไปตามข้อเสนอแนะ  มอบอธิการบดีด าเนินการและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป       
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1.  ควรตรวจสอบการใช้ค าให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
พ.ศ. 2550 
     2.  การตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอ่ืน  ต้องเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย  และได้รับการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน  โดยหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐมอบหมายโดยประเทศนั้น ๆ 
     3.  ควรหาทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี  เพื่อเป็นการจูงใจและเป็นจุดขายได้ 
     4.  หลักในการตกลงร่วมมือทางวิชาการนั้น 2 สถาบันการศึกษาควรได้รับประโยชน์ทัดเทียม
กันด้วย 
     5.  ควรจัดท าการประชาสัมพันธ์ให้ทันตามก าหนดการเปิดรับนักศึกษา 

- วิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร ์
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.11 พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  ตามที่กองคลังเสนอ 

- กองคลัง 

4.12 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 2 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้  
     1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์              
ภาคการศึกษาที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 ราย  ส าเร็จการศึกษาวันที่ 24 สิงหาคม 
2560 โดยผู้ส าเร็จการศึกษา  เข้าศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 2553  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า  6 ปี  
ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 โดยข้อ 17  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  ก าหนดว่า  ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด  จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้รับปริญญาต่อไป  
     2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  ภาคการศึกษาที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 2 ราย  ส าเร็จการศึกษาวันที่ 21 กรกฎาคม 2560   

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.13 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท      
ภาคการศึกษาที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 4 ราย      
ส าเร็จการศึกษา  วันที่ 30 สิงหาคม 2560  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ภาคการศึกษาที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 32 ราย        
ส าเร็จการศึกษา  วันที่ 20 กันยายน 2560  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 



   7 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 

4.14 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี         
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 282 ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 จ านวน 219 ราย และตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จ านวน 63 ราย  ตามที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.15 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
     1.  อธิการบด ี                                             ประธานกรรมการ 
     2.  นางสาวศรนิรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงาน                      กรรมการ 
  ด้านการบริหารงานบคุคล  
     3.  ผศ.รุจี                พาสุกรี ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่อธิการบดีแนะน า     กรรมการ 
     4.  รศ.ดร.อุดมวิทย์    ไชยสกุลเกียรติ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่อธิการบดีแนะน า     กรรมการ 
     5.  ผศ.ดร.กฤชกนก    สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารทีอ่ธิการบดีแนะน า     กรรมการ  
     6.  ผศ.นภาพร          นาคทิม                 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่อธิการบดีแนะน า     กรรมการ 
     7.  ผศ.บรรลุ            วิริยาภรณ์ประภาส  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่อธิการบดีแนะน า     กรรมการ 
     8.  อาจารย์พิมุข       สุศีลสัมพันธ์          ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่อธิการบดีแนะน า     กรรมการ 
     9.  ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพร  สถานทรัพย ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (4)   กรรมการ 
   10.  นางมัณฑนา          บรรจงแต้ม ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมีความรู้ด้านกฎหมาย            กรรมการ 
                                     และการบริหารงานบุคคล 
   11.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
                                     หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
   12.  นางสาวนวลฉวี      ม่ังมี           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   13.  นางสาวหิรัญญา     เจริญทรัพย์           ผู้ช่วยเลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง/

เกี่ยวข้อง 
4.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
  

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลัย  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
     1.  อธิการบด ี                                     ประธาน 
     2.  น.ส.ศรินรัตน์          อัครยิ่งศุภรัฐ  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย       รองประธาน 
     3.  ผศ.รุจี                   พาสุกรี   ข้าราชการ          กรรมการ 
     4.  อาจารย์คงศักดิ์       นาคทิม ข้าราชการ       กรรมการ  
     5.  นายบรรลุ              วิริยาภรณ์ประภาส  ข้าราชการ          กรรมการ 
     6.  ผศ.วรางคณา         นิม่เจริญ  ข้าราชการ          กรรมการ 
     7.  อาจารย์ ดร.พิมุข    สุศีลสัมพันธ์  พนักงานมหาวิทยาลัย                               กรรมการ 
     8.  ผศ.ดร. โสรัตน์        มงคลมะไฟ  ข้าราชการ          กรรมการ 
     9.  นางพันธิตรา          จตุรภัทรนนท์  ข้าราชการ          กรรมการ 
   10.  ว่าที่ ร.ต. เจษฎาพร  สถานทรัพย์  พนักงานมหาวิทยาลัย                               กรรมการ 
   11.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                                                            กรรมการและเลขานุการ 
   12.  นางสาวนวลฉวี       ม่ังมี                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ  
   13.  นางสาววัลญา        พรพิรุณ                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.17 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดคีณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 
     1.  อนุมัติให้ อาจารย์คงศักดิ์  นาคทิม  ลาออกจากการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
     2.  อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ศิริเรือง  พัฒน์ช่วย  รักษาราชการแทนคณบดคีณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

- กองบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.18 พิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการ

จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 
30 กันยายน 2561) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ     
เข้ากองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  ดังนี้   
     1.  อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน จ านวนเงิน 1,510,500 บาท                 
(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
     2.  มอบกองนโยบายและแผนตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) รองรับกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและ
นันทนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ 
     3.  มอบกองคลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและแจ้งคณะกรรมการประจ ากองทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- กองนโยบายและแผน 
- กองคลัง  

4.19 ขออนุมัติแก้ไขเลขานุการของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แก้ไขเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ  ดังนี้ 
     1. นายธนา           ธรรมวิหาร                  ประธานกรรมการ 
     2. ผศ.จุฬาลักษณ์    ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง                กรรมการ  
     3. ผศ.รุจี             พาสุกรี                                 กรรมการ 
     4. ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์                 กรรมการ 
     5. อาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์                    กรรมการ 
     6. นายบุญชู  แจ้งเจริญกิจ                         กรรมการ 
     7. นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์                           กรรมการ  
     8. นางสาวกุลรภัส  ปานบุญลือ                        เลขานุการ 
     9. ว่าที่ ร.ต.ปทุมมาศ   ยงยุทธ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
   10. นางสาวลัดดาพร   สุขแก้วฟ้า             ผู้ช่วยเลขานุการ  

-  ส านักงานนิติการ 
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  2  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและรางวัลที่

นักศึกษาได้รับ  
     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     ผลการเข้าร่วมแข่งขันและรางวัลที่นักศึกษาได้รับ  
ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-  กองพัฒนานักศึกษา 
 

5.2 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รตันโกสนิทร์     รับทราบ     รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  และก าหนด  
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  แถลงนโยบายแผนการบริหารจัดการและ
แผนพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย  ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561  เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  
ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น 3  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

-  คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 


