
๑ 
 

ตารางสรุปมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที ่11/๒๕๕๗  วันอังคารที ่๒5  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 12 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลงนาม 
ความร่วมมือทางวิชาการ  กับ  Hsiuping 
University of Science and Technology 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      รับหลักการ      แต่ให้ปรับแก้เอกสารสัญญาการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน รวมถึงการเขียน
ชื่อทั้งสองประเทศให้สอดคล้องกัน  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในคราว
ถัดไป 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ 
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ      แผนธุรกิจของศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขต 
วังไกลกังวล  ตามที่ผู้จัดการเสนอ โดยให้ไปปรับแก้ค าผิดในเล่มแผนธุรกิจให้ถูกต้อง 

-รองอธิการบดีวิทยาเขต
วังไกลกังวล 

4.3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย  

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา  
จิตรกรรม   ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  และผลงาน
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

4.4 พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย  

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ศิลปะภาพพิมพ์  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง และ
ผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๕ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย  

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
จิตรกรรม  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องและผลงาน
ทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 



๒ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๖   พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
จ านวน 1 ราย  

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง และ
ผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๗ พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ 
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
จ านวน 1 ราย  

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  ได้ไม่ก่อนวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ซึง่เป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง  
และผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๘ พิจารณาไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      
จ านวน 1 ราย  

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      ไม่อนุมัติ      ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 1 ราย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีนิเทศศิลป์  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเสนอ 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง         
จ านวน ๑ ราย 

          มติสภา มทร. รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ     ให้  นายธงชัย  รักปทุม   เป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ 

-คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.10 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก  และระดับปริญญาโท    
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ     รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน ๓ ราย  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗  และระดับปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๒๑ ราย  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 
 



๓ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน 

และงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘  ของ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ     แผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และงบประมาณ  
ปี ๒๕๕๘  ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  ตามที่วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์เสนอ  ส าหรับการขอรับเงินสนับสนุนเข้ากองทุน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์ จ านวน 5,000,000 บาท  นั้น  ให้
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยก่อน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 -  ให้ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในส่วนที่เป็นหนี้  เพื่อไม่ให้ขาดทุน 

-วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ 
-กองคลัง 

๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นผู้บริหารจัดการ
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว  โดยให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการเอง           

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      อนุมัติ      ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์  เป็นผู้บริหารจัดการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
(บ้านชมคลื่น) โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเอง  ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินเสนอ 

-คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  จ านวน 3 เรื่อง 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี     
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ สิ้นไตรมาส   
ที่ ๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

-กองนโยบายและแผน 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบฯ  เสนอ  และมอบให้ส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
รับทราบเพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไปด าเนินการ 

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 



๔ 
 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม 
หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง 
๕.๓ รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ

รางวัลของนักศึกษา 
          มติสภา  มทร. รัตนโกสินทร์      รับทราบ      รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับ
รางวัลของนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาเสนอ 

-กองพัฒนานักศึกษา 


