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ตารางสรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ 2/2561  เม่ือวันอังคารที่ 27  กุมภาพันธ์  2561 

เสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  13  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.1 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์           
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต  กิตติสุวรรณ์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน                
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต  กิตติสุวรรณ์  ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย       
รับเรื่องเอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.2 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ราย อาจารย์ประธาน  ยานกูลวงศ ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ประธาน  ยานกูลวงศ์  ใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ราย อาจารย์ฐปณี  รัตนถาวร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ฐปณี  รัตนถาวร  ใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559  ซึง่เป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องเอกสาร       
และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ      

-  กองบริหารงานบุคคล 

4.4 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนกรรมการ       
และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับเปลี่ยนกรรมการ  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ  ดังนี้ 
     1.  อธิการบดี                  ประธาน 
     2.  นายบุญเลิศ   เลิศเมธากุล กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15 (5)       กรรมการ 
     3.  นางสาวสุทธาสินี   วัชรบูล  กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15 (5)       กรรมการ 
     4.  ดร.ทินโน   ขวัญดี  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก       กรรมการ 

-  คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
       5.  นายพิชัย   ถิ่นสันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก            กรรมการ 

     6.  นางสาวศรนิรัตน์   อัครยิ่งศุภรัฐ    รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย      กรรมการ 
     7.  ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย      กรรมการ 
     8.  ผู้อ านวยการกองคลัง                   กรรมการ 
     9.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์      กรรมการและเลขานุการ 
   10.  ดร.ฟ้าใส    สามารถ                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
   11.  นางสาวกาญจนา   น้อยสมวงษ ์                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  โดยมีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  
ดังนี้ 
     1.  ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
     2.  นายพยุง    ศักดาสาวิตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
     3.  นายเทพพิทักษ์     จันทร์สุเทพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
     4.  รศ.ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร          กรรมการ 
     5.  ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพร   สถานทรัพย ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก              กรรมการ 
   คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ     
     6.  ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล               เลขานุการ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.6   พิจารณาอนุมัติเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2560  ระดับ
สถาบัน 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     เป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระดับสถาบัน  ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 
 

- ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัต ิ       

ปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยเพาะช่าง  
จ านวน 9 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     การขออนุมัติปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน 9 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.8 พิจารณาอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน         
2 หลักสูตร 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ปรับแผนการรบันักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จ านวน 2 หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
     1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 
     2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  พื้นที่ศาลายา 

-  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
แผนการเงิน และแผนงบประมาณประจ าปี 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561)  
ของวิทยาลัยผูป้ระกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     แผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  ของวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นานาชาติรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์เสนอ 

-  วิทยาลัยผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์นานาชาติ
รัตนโกสินทร์ 

4.10 ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มีมติเป็นเอกฉันท์ในการทูลถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี  แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์เสนอ 

-  คณะกรรมการ
พิจารณาปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
จ านวน 3 ราย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ      ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   ประจ าปีการศึกษา 
2560  จ านวน 3 ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์เสนอ ดังนี้ 
      1.  นายพงษ์ศักดิ์   ชิวชรัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
      2.  นายอดุลย์   เหลืองอร่าม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                   
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-  คณะกรรมการ
พิจารณาปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
       3. นายสมชาย   บุญประเสริฐ   ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

     สาขาวิชาประติมากรรมไทย  
     วิทยาลัยเพาะช่าง 

 

4.12 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มติสภา  มทร.รตันโกสนิทร์     อนุมัติ     แต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  เชยชื่น  
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่          
กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

- กองบริหารงานบุคคล 

4.13 พิจารณาอนุมัติโครงการหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มี
สมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต      
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างบัณฑิต      
พันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  อนุมัติในหลักการ  ให้รองอธิการบดี  (รศ.ดร.อุดมวิทย์  
ไชยสกุลเกียรติ)  ประสานกับคณะอื่น ๆ ท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

- รองอธิการบดี  (รศ.ดร.
อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ) 
- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน  4  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.1 รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สิน

และบัญชีรายรับ รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ของกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา  ตามที่
คณะกรรมการกองทุนทรัพย์สินทางปัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการกองทุน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

5.2 รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน
และบัญชีรายรับ รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ 
2560  ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สินและ
บัญชีรายรับ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสนอ   

-  คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้อง 
5.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ     
การออกแบบ  ครั้งทีส่อง  เมื่อครบสองปี 
ของการปฏิบัติงาน  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ครั้งที่สอง  เม่ือครบสองปีของการปฏิบัติงาน  ได้รับคะแนน  
4.13  อยู่ในระดับ “ดี”  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบรับทราบ  ตามที่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเสนอ 

- คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ของคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

5.4 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2561  ถึง  วันที่ 17 มกราคม 2563  ตามที่คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการเสนอ 

- คณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลยั        
จากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ 

 
 
 


