
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖   วันเสาร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๙ เรื่อง  และเรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๕ เรื่อง 

ระเบียบ
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ    แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

- กองบริหารงานบุคคล 

 

๔.๒ 
 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. มอบ นายวิชาญ  ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา สอบทาน

จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     เรื่องการก าหนดสีประจ าคณะและวิทยาลัยไว้ใน
ร่าง พระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวปฏิบัติหรือไม่ ได้ผลเป็นประการใด
ให้ปรับตามนั้น เพื่อด าเนินการต่อไป และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

๒. ทบทวนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ก าหนด 
 

- ส านักงานนิติการ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 

๔.๓ 

 

พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ ๓   และระดับ  
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนรัตนโกสินทร์  ภาคการศึกษาที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
(เพิ่มเติม) จ านวน ๑ ราย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  และระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (เพิ่มเติม)  จ านวน ๘๗ ราย ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 



๒ 

 

  

ระเบียบ
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๔ 

 

 

พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวน ๑๗๐ ราย และอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การ ศึกษาที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม จ านวน ๑๒ 
ราย 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๗๐ ราย และอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญ
เกียรตินิยมประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๒ ราย ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘)  
จ านวน ๔ หลักสูตร 
 
  
 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ การปิดหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘)  จ านวน ๔ หลักสูตร ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 
ดังนี้  

๑. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า  

๓. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

- คณบดี                
คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

๔.๖ พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนส่วนงานภายในของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ  การปรับเปลี่ยนส่วนงานภายใน ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ควรน าเสนอเปรียบเทียบโครงสร้างเก่าและโครงสร้างใหม่ให้เห็นชัดเจน 

๒. ควรใส่ภาระงานของแต่ละต าแหน่งให้เห็นชัดเจนและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
รับทราบในคราวต่อไป 

- วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

 

 



๓ 

  

ระเบียบ
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๗   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการเงิน และ
งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๗ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ในข้อ ๑  อนุมัติแผนปฏิบัติการ  แผนการเงิน  และ
งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๗  ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  และมอบในข้อ ๒   มอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ   อนุมัติใช้เงินงบกลางของวิทยาลัย  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗  (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด   หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัย   ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการเสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. เอกสารที่น าเสนอยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะรายละเอียดแสดงรายได้ของวิทยาลัย เช่น การ
แสดงรายได้หลักของวิทยาลัย  ที่มาจากการรับนักศึกษา  ควรแสดงจ านวนรับนักศึกษา
รายเทอม   ไว้ด้วย 

๒. ในการรับนักศึกษาควรพิจารณาเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนด
จ านวนอาจารย์ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไว้ด้วย  เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 

- วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

- กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๘ 
 
 
 

พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์  และ   
คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 

มติสภา    มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ    แต่งตั้งให้    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ)    เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ   ตามที่คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เสนอ และมอบให้กองบริหารงาน
บุคคลจัดท าค าสั่งต่อไป 

- กองบริหารงานบุคคล 
 



๔ 

 

 

 

 

ระเบียบ
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๙ 

 

 

 

 

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

 

  

 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอดังนี้   

๑. อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๔   ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย               
จากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   คนละ  ๑,๐๐๐  บาท   (หนึ่งพันบาทถ้วน)  เป็น
จ านวน   ๒๑๕,๐๐๐   บาท    (สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

๒. อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๕๔    ให้แก่พนักงานราชการและ   
ลูกจ้างชั่วคราว   จากเงินรายได้  งบกลางของมหาวิทยาลัย   คนละ  ๑,๐๐๐   บาท              
(หนึ่งพันบาทถ้วน)   เป็นจ านวนเงิน  ๒๘๕,๐๐๐ บาท  (สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

- กองคลัง 
 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๕ เรื่อง 

   ๕.๑   รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
รอบครึ่งปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง   
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖   ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ  รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  รอบครึ่งปี    
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ตามที่กองคลังเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดท ารายการแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ท้ังหมดให้สภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ เพื่อการวางแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ต่อไป 
๒. มหาวิทยาลัยควรจัดท าเอกสารงบการเงินทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  

รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินในใจการอนุมัติรายการอื่นๆ 

- กองคลัง 

 

 

 

 

๕.๒ รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ  รายงานการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย   
จ านวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หกแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน)  ตามที่กองคลังเสนอ 

- กองคลัง 



๕ 

 

 

 

ระเบียบ
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ไตรมาสที่ ๓              
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓  (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบายและแผน 

๕.๔   รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร    บุญสม   (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ    (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย) 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก   สุทัศน์ ณ อยุธยา  (รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน) 

 

- ส านักงาน             
สภามหาวิทยาลัยฯ 

๕.๕ ภาระงานที่อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทน 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ ภาระงานที่อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทน ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

- กองบริหารงานบุคคล 


