
๑ 

 

ตารางสรปุมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  วันองัคารที่  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๘ 

เรื่องสบืเนื่อง  จ านวน  ๒  เรื่อง 
ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๓.๑ พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ๒๕๖๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร ์

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     -  ในครั้งต่อไปบทสรุปผู้บริหารควรมีข้อมูลชัดเจนกว่าน้ี 

-  กองนโยบายและแผน 

๓.๒ พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปรญิญาเอก  และระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปกีารศึกษา 
๒๕๕๗  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    รายนามผู้ส าเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี ๒       
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ระดับปริญญาเอก  
จ านวน ๒ ราย  และระดับปริญญาโท  จ านวน ๑ ราย  ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตามท่ี
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     - วิทยาลัยควรก าหนดรูปแบบบทคัดย่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน   

-  ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 

     มตสิภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ  โดยให้ปรับแก้เอกสารเล่ม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  หน้า ๑๑  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)    
จุดอ่อน (Weakness)  ข้อ ๑  จาก “อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่งต่ ากว่าเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด”  ปรับแก้เป็น  “อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด” 

-  กองนโยบายและแผน 



๒ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๒ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย    

จากเงินรายได้  ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –      
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ 

-  กองนโยบายและแผน 

๔.๓ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ  แผน 
การเงิน  และงบประมาณประจ าปี  
๒๕๕๙  ของวิทยาลัยพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนรัตนโกสินทร ์
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     แผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  และงบประมาณปี ๒๕๕๙  
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ตามท่ีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนรัตนโกสินทร์เสนอ  โดยให้ปรับยอดวงเงินในสรุปงบประมาณ 
หน้า ๔๖  ให้สอดคล้องกับแผนการเงินงบบุคลากร  หน้า ๒๔  ของเอกสารเลม่แผนปฏิบัติการ         
แผนการเงิน  และงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ 

-  คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
รัตนโกสินทร ์

๔.๔ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทีป่รกึษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    แต่งตั้งท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  จ านวน ๓ ราย  ตามท่ี     
กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังน้ี  
     ๑. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์             เป็นท่ีปรึกษาด้านการคลังและการพัสด ุ
     ๒. นายสุทน  เฉื่อยพุก    เป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
     ๓. นางสุภี  พงษ์พานิช    เป็นท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

-  กองบริหารงานบุคคล 

๔.๕   พิจารณาขออนมุัติก่อหนีผู้กพัน         
ข้ามปีงบประมาณ  จากเงินรายได ้
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     การก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเงินรายได้  
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  โดยใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ  บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ  ปีละ ๙๖๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลา ๓ ปี  เป็นเงินท้ังสิ้น ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท  ตามท่ี          
คณะบริหารธุรกิจเสนอ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 -  ควรเพ่ิมข้อความในหลักการและเหตุผลว่า  “ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีหมดสัญญา” 

-  คณะบริหารธุรกจิ 



๓ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๖ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘   

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและ
สัญญาเสนอ 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การจัดท าวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ     ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการจัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายและ
สัญญาเสนอ  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความท่ีขีดเส้นใต้ในร่างระเบียบ  ดังน้ี 
     “ข้อ ๙ คณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการตามข้อ (๘.๒) และ (๘.๓)  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี” 
     “ข้อ ๑๕  
              (๑๕.๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารยข์ึ้นไป  หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  และ 
              (๑๕.๒)  มีประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญ  เป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลระดับชาติ 
นานาชาติ  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง” 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๘ พิจารณาอนมุัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
กองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัต ิ    ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีคณะกรรมการ        
ด้านกฎหมายและสัญญาเสนอ 
 

-  คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา 

๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ  กับ  National 
University of Singapore 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ     ในหลักการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  กับ  National University of Singapore  ตามท่ี     
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาเสนอ  โดยให้มหาวิทยาลยัพิจารณา ๒ ประเด็นแล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัในคราวต่อไป ดังน้ี 
     ๑.  ให้สอบทานร่างภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  เขียนให้ชัดเจน  
     ๒.  สรุปประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลัยจะได้รับจากการท า MOU  ในครั้งน้ี 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา  



๔ 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Hsiuping 
University of Science and 
Technology 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     ให้มหาวิทยาลัยน ากลบัไปศึกษาข้อมูลว่าการท า MOU  กับ
มหาวิทยาลยัในประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน)  ซึ่งเป็นประเทศท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต         
กับประเทศไทย  สามารถกระท าได้หรือไม่  โดยให้ด าเนินการดังน้ี 
     ๑.  ประสานขอข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่ามีมหาวิทยาลัยใดในประเทศ
ไทยท า MOU กับประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) หรือไม่  ถ้ามี  มีกี่มหาวิทยาลยัและมีมหาวิทยาลัย
ใดบ้าง 
     ๒.  ประสานขอข้อมูลกับกรมเอเชียตะวันออกว่ามหาวิทยาลัยสามารถท า MOU กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) ได้หรือไม่ 
     ๓.  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเจรจาขอท า MOU กับมหาวิทยาลัย  
ให้ส านักงานนิติการเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือด้วยเพ่ือชว่ยตรวจทานข้อกฎหมายเบ้ืองต้น 

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 

เรื่องเสนอเพือ่ทราบ  จ านวน  ๔  เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๑ รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ 
Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. 
(UniKL) 
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลจากการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กับ  Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. 
(UniKL)  ตามท่ีศูนย์ภาษาและอาเซยีนศึกษาเสนอ 
  

-  ศูนย์ภาษาและ
อาเซียนศึกษา 



๕ 

 

 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติท่ีประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  
ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอ 
 
 

-  กองนโยบายและแผน 

๕.๓ รายงานการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ครั้งทีห่นึ่ง   
 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี   
คณะศิลปศาสตร์  ครั้งท่ีหน่ึง  ได้รับคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘  อยู่ในระดับ “ดี”  ตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอ  และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
แจ้งผลการประเมินให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์รับทราบต่อไป   

-  คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี
คณะศิลปศาสตร ์

๕.๔ 
 

  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและไดร้ับ
รางวัลของนักศึกษา 

     มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ     รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล        
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-  กองพัฒนานักศึกษา 
 


