
๑ 

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖   วันอังคารที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ณ   ห้องประชุมไอยรา  ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน    
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

 

๕/๒๕๕๖ 

 

๒๑ พ.ค. ๕๖ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  จ านวน  ๘  เรื่อง 

   ๔.๑  พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมเพ่ือ
ปรับปรุงห้องประชุม ๑,๕๐๐ ที่นั่ง (เฟส ๒) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     มอบให้มหาวิทยาลัยน ากลับไปทบทวน และน าเสนอ     
๓ ประเด็นในคราวต่อไป ดังนี้ 
๑. รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
๒. รายละเอียดของแบบรูปรายการ 
๓. มอบกองนโยบายและแผนจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ของห้องประชุม ๑,๕๐๐ ที่นั่ง 
 

- กองคลัง 
- กองนโยบาย 
และแผน 
- ส านักงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๒  พิจารณาอนุมัติจัดท าประกันภัยรถยนต์
ประเภท ๑ ส าหรับรถโดยสารของมหาวิทยาลยัฯ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ตามที่กองนโยบาย
และแผนเสนอและมอบให้ส านักงานนิติการท าเรื่องหารือคณะกรรมการกลั่นกรอง     
การจัดเอาประกันทรัพย์สินของรัฐ พิจารณาอนุมัติก่อนการเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับ
กรณีมหาวิทยาลัยฯ จัดท าประกันภัยรถยนต์ในปตี่อไป  ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ท าประกันภัยรถโดยสารขนาด ๔๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๙๕๘ 
นครปฐม ประจ าพื้นที่เพาะช่าง เป็นจ านวนเงิน ๑๑๗,๓๕๘.๑๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หม่ืนเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) 
๒. อนุมัติให้ท าประกันภัยรถโดยสารขนาด ๔๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๑-๕๓๖๒ 
กรุงเทพมหานคร  ประจ าพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  เป็นจ านวนเงิน ๖๔,๐๗๔.๔๘     
(หกหม่ืนสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) 
๓. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้เป็นเงินจ านวน ๑๘๑,๔๕๙.๖๑ (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพัน     
สี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 
 

- กองนโยบาย 
และแผน 
- ส านักงานนิติการ 
- กองคลัง 



๒ 

รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 
หน่วยงาน    

เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๓  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะ       
ศิลปศาสตร์และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่  ๓ ตามที่กอง
บริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 
๑. นายโอภาส    เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕. ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๖. ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย        เลขานุการ 
๗. นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองกลาง                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

- คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- กองบริหาร 
งานบุคคล 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๔  พิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย     
การเรียกเก็บเงินและการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับการจัดการเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้    
ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖  

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินและการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการจัดการเรียน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญาเสนอ 

- ส านักงานนิติการ 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๕  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ และ
เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ 
(เฉพาะรายนายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จาก นางสาวญานิศา  เนียมประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็น ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมาศ  ยงยุทธ  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๒. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ จากนางสาวญานิศา  
เนียมประดิษฐ์ เลขานุการฯ  เป็น  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมาศ  ยงยุทธ  เลขานุการฯ 
๓. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ เฉพาะราย   
นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์  จากนางสาวญานิศา  เนียมประดิษฐ์  เลขานุการฯ  เป็น   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมาศ  ยงยุทธ  เลขานุการฯ 

- ส านักงานนิติการ 
 
 



๓ 

 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๖  พิจารณาอนุมัติรายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) จ านวน 
๒๒๑ ราย   

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ   รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จ านวน ๒๒๑ ราย   ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๗  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     เห็นชอบ   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๔.๘  พิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และอนุมัติร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร ์    อนุมัติ   ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปรับแก้ ดงันี้ 
   ข้อ ๔ วรรคสาม 
   “การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับนี้ ให้ได้ทุกชั้นปริญญาแต่จ ากัดเฉพาะสาขา
ของปริญญาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จ านวนปริญญากิตติมศักดิ์ให้มีไม่เกิน
จ านวนคณะที่มีในแต่ละปีการศึกษา” 
   ข้อ ๕ วรรคสอง 
   “ข้อ ๗ ชื่อปริญญาที่จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้อนุโลม ตามที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการให้ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยจะระบุชื่อสาขาวิชาหรือไม่ระบุ ก็ได้” 
   และจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  สภามหาวิทยาลัย
ได้มอบให้คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ น ากลับไปทบทวนนั้น อธิการบดี
ขออนุมัติน าเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

- ส านักงานนิติการ 



๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง ครั้งที ่ วันที่ 

   เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนการพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา    
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 
 

 

 

๕/๒๕๕๖ 

 

๒๑ พ.ค. ๕๖ 

เรื่องเพื่อทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง 

   ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   รับทราบ   รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒      
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)  ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

- กองนโยบาย 
และแผน 
- กองคลัง 

๕/๒๕๕๖ ๒๑ พ.ค. ๕๖    ๕.๒  รายงานอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 
ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบ   รายงานอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจเสนอ 

 

- คณะบริหารธุรกิจ 


