
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ 1/2565 
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา หันตรา   

    

ผู้มาประชุม  

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
4. ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
5. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. นายภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
18. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
19. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
20. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
21. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
22. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
23. นายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
24. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
25. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. นายสัญญา ค าจริง รองอธิการบดี 
4. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี 
5. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. น.ส.มาลี ทวนทอง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. น.ส.วิยะดา นุชพันธุ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
8. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
9. นายพจน์ชนก สมบัติ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 
10. น.ส.สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
11. น.ส.สิริพร หามนตรี บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
12. ผศ.สุรชัย เอมอักษร ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ผศ. ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. ดร.เจษฎา จันทร์ผา ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลยี 
15. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่อ่ืน จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ นายวัลลภ มานะธัญญา  
ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และนายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีจ านวน 18 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงพล ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 
นายพยุง ศักดาสาวิตร และ รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี และ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ นายภาสพิรุฬห์ 
วัชรศรีส าเริง ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี ผศ.เดชา พลเสน ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และ น.ส.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย ผศ.ประภาส กลับนวล และ 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   3 
 

 

นายอ านาจ สุขแจ่ม และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร  
จึงมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้มาประชุม จ านวน 23 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบและมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  คือ 24 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตน
ตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 
ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวค าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และในล าดับถัดไปอธิการบดีได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวค าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  จากนั้นจึงเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม โดยน าระเบียบวาระที่ 1.2.4 การเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระเบียบวาระที่ 3.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบวาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบวาระที่ 3.4 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาพิจารณาก่อนตามล าดับ ก่อนด าเนินการ
ตามระเบียบวาระปกติ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 - ไม่มี - 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ตามที่งานสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งท่ี 11/2564 ถึง ครั้งท่ี 12/2564 จ านวน 38 เรื่อง 
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2. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือรอผลด าเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งท่ีพิเศษ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 12/2564 
จ านวน 58 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน จ านวน 29 เรื่อง เรื่องที่ส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน จ านวน 27 เรื่อง และ
เรื่องท่ีรอผลด าเนินการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน 2 เรื่อง 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม
มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการน าเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเห็นควรให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจกับส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับมานั้นเป็นเงินที่รอจ่าย มิใช่เงินเหลือจ่าย เนื่องจากมติ ครม.  
มีผลบังคับใช้ก่อนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้ 
สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เพ่ือรองรับสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรชี้แจง
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับทราบ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าข้อคิดเห็นของที่ประชุม
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระ 1.1.2 
การสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและวิศวกรสังคม ได้มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทีมงานเพ่ือหาข้อมูล เตรียมแผนจัดท าโครงการเพ่ือตอบโจทย์
ของสภามหาวิทยาลัย แต่เมื่อได้ศึกษาข้อมูล “วิศวกรสังคม” แล้ว พบว่า เป็นโครงการที่เริ่มโดย มรภ. โดยมีกรอบความคิด
สร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่บนฐานข้อมูลชุมชน แต่ด้วยบริบทของ มทร. และ มรภ. มีความแตกต่างกัน
พอสมควร จึงท าการสรุปข้อมูลและน าเสนออธิการบดี  
 2. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอค าแนะน าพร้อมอธิการบดี  
เรื่องขอชื่อโครงการจิตอาสา โดยขอปรับเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ มทร. ซึ่งขอเสนอชื่อ “นวัตกร จิตอาสา
เครือข่ายราชมงคล” แทนค าว่า “วิศวกรสังคม” ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และให้น าเสนอในสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 
 3. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2564 ประชุมออนไลน์ รองอธิการบดีด้านงานพัฒนานักศึกษา ทั้ง  9 ราชมงคล
โดยได้น าเรื่อง “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” เข้าเป็นวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับชื่อโครงการฯ 
และเห็นชอบให้ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนน านักศึกษา “นวัตกร จิตอาสา 
เครือข่ายราชมงคล”   

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินการนวัตกร จิตอาสา เครือข่ายราชมงคล 
รายละเอียดปรากฏตามท่ีได้มีการน าเสนอท่ีประชุมแล้ว 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   5 
 

 

 ทั้งนี้ จากการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอท่ีประชุมว่า ในรัชกาลที่ 9 มีโครงการลูกเสือชาวบ้าน และ
รัชกาลที่ 10 มีโครงการจิตอาสาพระราชทาน หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันจัดท าโครงการ
จิตอาสา จะท าให้ชุมชน สังคมมีการพัฒนา และสถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคง ที่ประชุม ทปนอ.มทร. จึงมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นผู้น าในการจัดท าโครงการนี้ ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้หารือ
กับอธิการบดี โดยอธิการบดีเสนอว่าควรจะจัดท าโครงการ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ซึ่งถือว่าเป็นโครงการ
ที่ดีมาก หลังจากการหารือดังกล่าวแล้ว อธิการบดีจึงมอบหมายให้ รองอธิการบดี (นายสัญญา ค าจริง) ผู้ช่วยอธิการบดี 
(นายอ านาจ สุขแจ่ม) และคณะ เป็นผู้ด าเนินโครงการ ในการนี้ จึงเห็นควรมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเลขานุการ ทปนอ.มทร. เพ่ือให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมนี้
รายงานให้ที่ประชุม ทปนอ.มทร. ได้รับทราบต่อไป  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล และ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแจ้งการด าเนินโครงการ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเลขานุการ ทปนอ.มทร. เพ่ือบรรจุระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รายงานให้ที่ประชุม 
ทปนอ.มทร. ได้รับทราบต่อไป 
 

 1.2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการ โครงการ 
และกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นแล้ว 

 ในการนี้ กองส่งเสริมคุณภาพ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 7 เรื่อง มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทของความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2564 

() บรรลุ / 
() ไม่บรรลุ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์  
    1.1 มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้  
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
    2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีต่ ากว่าเปา้หมาย  
3. ความเสี่ยงเชิงการปฏบิัติงาน  
    3.1 ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์องค์กร  

4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
    4.1 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจา้งในมหาวิทยาลัย  
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ความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2564 

() บรรลุ / 
() ไม่บรรลุ 

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    5.1 ความไม่มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
    5.2 มหาวิทยาลัยอาจต้องรบัผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562  
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก    
    6.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิของบุคลากรและนักศึกษา  

 โดยที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
มีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.2.4 การเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญ
เสด็จพระราชด าเนินเปิด “อาคารบูรณมงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นั้น  

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้  
  1. การด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ โดย รองอธิการบดี 
(อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม)  
  2. การด าเนินการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย (3 ทศวรรษประมงหันตรามหาปิติน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ) โดย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์) 
  3. การด าเนินงานของกรรมการฝ่ายพิธีการ โดย รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)  
ทั้งนี้ รายชื่อขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 
  4. การด าเนินการฝ่ายต้อนรับ และจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดย ผู้ช่วยอธิการบดี   
(ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) 
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  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามท่ีได้มีการน าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมเห็นควรปรับค าราชาศัพท์ที่ปรากฏในเอกสาร

ให้ถูกต้องและเหมาะสม คือ ค าว่า “ทรงเสด็จพระราชด าเนิน...” เปลี่ยนเป็น “เสด็จพระราชด าเนิน...” 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 

 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในฝ่ายต้อนรับ ซึ่งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการและแผนผังที่นั่งของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เข้าร่วมพิธี ในการต้อนรับและตอบข้อซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้  

 2. มอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานกับสื่อมวลชน เพ่ือให้เพ่ิมเติมข้อมูลในการน าเสนอข่าว

เกี่ยวกับปลาแรด 
 

1.2.5 รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาตลาดราชมงคล แผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการผลิตและการตลาด  

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่  

8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนด าเนินการตลาดราชมงคล 

เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และระเบียบวาระที่ 4.1.2 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดท า

แผนด าเนินการในการสร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และช่องทางจ าหน่าย ในเขตพ้ืนที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา และศูนย์สุพรรณบุรี เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 

 ในการนี้ รองอธิการบดี (นายสุวุฒิ ตุ้มทอง) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินแผนการพัฒนา

ตลาดราชมงคล และแผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเสนอ  

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

ในเดือนมกราคม 2565 และคาดว่าจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาตลาดราชมงคลแผนปฏิบัติ

โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการตลาด ทั้งนี้ แผนการด าเนินการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 
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1.2.6 รายงานแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น แบบมีรายได้และแบบไม่มีรายได้   

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่  
8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) พิจารณาแนวทางการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
ของมหาวิทยาลัย แบบไม่มีรายได้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 2. มอบหมายให้ รองอธิการบดี (นายสุวุฒิ ตุ้มทอง) พิจารณาแนวทางการเปิดหลักสูตรระยะสั้น  
ของมหาวิทยาลัย แบบมีรายได้ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) ได้ประชุมชี้แจงและหารือกับคณบดีและรองคณบดี
ด้านวิชาการ ทั้ง 6 คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการเปิดหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 
             2. แผนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 3. แผนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น แบบมีรายได้ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้ เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในเดือนมกราคม 2565 และคาดว่าจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
แบบมีรายได้และแบบไม่มีรายได ้โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สภาวิชาการน าเรื่องไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
และหน้าที่ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ต่อไป ทั้งนี้ แผนการด าเนินการ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

 
1.2.7 รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
ให้จัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และจัดสรรให้กองทุนสวัสดิการ และตามข้อ 11 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน
และการจัดท าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หมวด 3 ข้อ 18 ได้ก าหนดให้กรรมการและเลขานุการ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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 บัดนี้ กรรมการและเลขานุการ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนได้ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยน าเงินเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 351,631,600.00 บาท 
2. รายรับรายจ่ายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน  

สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,620,783.84 บาท  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป 
โดยให้น ามาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากยังมิได้ผ่านการพิจารณาระเบียบวาระจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

1.2.8 รายงานการแจ้งเวียนขอให้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 

 ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือเรียนถึงอธิการบดี เพ่ือขอความเห็นชอบหรือสั่งการ
เป็นประการหนึ่งประการใด ตามหนังสือ ที่ อว 0656.02/3304 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง โปรดพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานและ/หรือผู้รับผิดชอบและ/หรือบุคลากรด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  นั้น 

 ในการนี้ งานสภาและเลขานุการกิจได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันตามก าหนดระยะเวลา จึงเห็นควรให้หน่วยงานและ/หรือผู้รับผิดชอบและ/หรือ
บุคลากรด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อรับทราบมติแล้ว โดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานการแจ้งเวียนขอให้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการแจ้งเวียนขอให้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  
โดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จ านวน 119 หน้า เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 12/2564 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในครั้งก่อนและมาประชุมในครั้งนี้  
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่12/2564 โดยไม่มีการแก้ไข ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ 
มาประชุมในครั้งก่อน แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่12/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาผลการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
(ระเบียบวาระเดิม 4.2.2) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป เนื่องจาก ก.พ.อ. 
ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ประกอบกับคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ. เป็นกรรมการ ซึ่งสามารถชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยยกร่างข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
3.2  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามองค์ประกอบข้อ 6 (ก)  
ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 4778/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมัคร เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 
จ านวน 2 ราย คือ 1) ผศ.สุรชัย เอมอักษร และ 2) ผศ. ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ประมวลประวัติ ผลงาน ปรากฏตามเล่มเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการลงคะแนนลับตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 11  
ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557  
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 ในระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้หารือเกี่ยวกับวิธีการ ตามข้อ 11 วรรคท้าย ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 โดยที่ประชุมได้ก าหนดวิธีการให้ผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะน าตนเองในเวลาไม่เกิน 2 นาที 
และตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัย ในเวลาไม่เกิน 10 นาที โดยเมื่อเหลือเวลาเพียง 2 นาที ให้เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยแจ้งเวลาให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการ 
ตั้งค าถามเพียง 1 ข้อ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตั้งค าถามและชี้แจงวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทราบ และเนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 ราย ที่ประชุมจึงเห็นควรให้แนะน าตัวและตอบข้อซักถามทีละราย 
โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีที่ยังมิได้แนะน าตัวและตอบข้อซักถาม
พักรอที่ห้องรับรอง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ ตามข้อ 11 วรรคแรก ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน 
ซึ่งได้ก าหนดมา 2 วิธีการ คือ 1) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงคะแนนลับผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 2) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้ลงคะแนนลับ
ในบัตรลงคะแนน โดยท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องที่ก าหนด ส่วนการนับคะแนน ตามข้อ 11 วรรคสอง ของข้อบังคับ
ฉบับเดียวกัน ที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
 1. นายทรงพล  ทิมาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. นายภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 3. ผศ.จีรศักดิ ์ พุ่มเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้สอบถามว่า เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 23 ท่าน หากผลการลงคะแนนของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดี  
ได้คะแนนเท่ากัน และไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมและเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน
จะต้องด าเนินการอย่างไร โดยที่ประชุมเห็นว่า ตามข้อ 4 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยลงคะแนน
อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเกินสองคน ให้น าผู้ได้รับคะนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนน และ  
ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุม ให้ด าเนินการสรรหาใหม่”  

จากนั้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาในห้องประชุมทีละรายตามล าดับตัวอักษร ซึ่งล าดับแรก ได้แก่ ผศ.สุรชัย เอมอักษร 
และล าดับสอง ได้แก่ ผศ. ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล เมื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีเข้ามาในห้องประชุมแล้ว 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงวิธีการให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทราบ และได้ตั้งข้อซักถาม ดังนี้ 
“หากท่านได้เป็นคณบดี ท่านจะสร้างและจัดท าโครงการใด ที่ท าให้คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้า โดยให้น าเสนอมา 2 โครงการ” โดย ผศ.สุรชัย เอมอักษร ได้แนะน าตัวโดยใช้เวลา 
1.30 นาที และตอบข้อซักถามโดยใช้เวลา 3.30 นาที และ ผศ. ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ได้แนะน าตัวโดยใช้เวลา 2 นาที 
และตอบข้อซักถามโดยใช้เวลา 7.25 นาที หลังจากผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ทั้ง 2 ราย แนะน าตัวและ
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ตอบข้อซักถามเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนลับตามวิธีการที่ก าหนด โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนลับ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ท่าน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุม จ านวน 18 ท่าน 
เมื่อลงคะแนนครบทุกท่านแล้ว กรรมการนับคะแนนจึงเปิดผลการลงคะแนนลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขานคะแนน
ในบัตรลงคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมและเป็นผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน จ านวน 23 ท่าน มีผลดังนี้  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ได้คะแนนเสียง 20 คะแนน  
 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนเสียง 3 คะแนน 
 - ณ ห้องประชุม ได้คะแนนเสียง 17 คะแนน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ได้คะแนนเสียง 2 คะแนน  
 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนเสียง 2 คะแนน 
 - ณ ห้องประชุม ได้คะแนนเสียง 0 คะแนน 
 3. ไม่ประสงค์ลงคะแนน              จ านวน  1 คะแนน 
 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 0 คะแนน 
 - ณ ห้องประชุม จ านวน 1 คะแนน 

 จึงสรุปได้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมและเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรชัย เอมอักษร ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัยแจ้งการด าเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ 
ที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 3.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ก่อนที่จะมีการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.3 นี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งการลาออกจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ที่เลือกจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ราย ดร.เจษฎา จันทร์ผา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ตามหนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
 

3.3  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวัน พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามองค์ประกอบข้อ 6 (ก) ของข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ 4778/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น 
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  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการ พ.ศ.    2557 ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 1 ราย 
คือ ดร.เจษฎา จันทร์ผา ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาประมวลประวัติ ผลงาน ปรากฏตามเล่มเอกสาร
ที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการลงคะแนนลับตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 

 ในระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อ 11 วรรคท้าย ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดวิธีการให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะน าตนเองในเวลาไม่เกิน 2 นาท ีและตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัย 
ในเวลาไม่เกิน 10 นาที โดยเมื่อเหลือเวลาเพียง 2 นาท ีให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวลาให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการตั้งค าถามเพียง 1 ข้อ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้ตั้งค าถามและชี้แจงวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทราบ  และ 
ที่ประชุมได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ ตามข้อ 11 วรรคแรก ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ซึ่งได้ก าหนดมา 2 วิธีการ คือ 
1) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงคะแนนลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Teams 2) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล 
(อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้ลงคะแนนลับในบัตร
ลงคะแนน โดยท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องที่ก าหนด ส่วนการนับคะแนน ตามข้อ 11 วรรคสอง ของข้อบังคับ
ฉบับเดียวกัน ที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
 1. นายทรงพล  ทิมาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. นายภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 3. ผศ.จีรศักดิ ์ พุ่มเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

จากนั้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ ดร.เจษฎา จันทร์ผา เข้ามาในห้องประชุม นายกสภามหาวิทยาลัย
ได้ชี้แจงวิธีการให้รับทราบ และตั้งข้อซักถาม ดังนี้ “หากท่านได้เป็นคณบดี ท่านจะสร้างและจัดท าโครงการใด ที่ท าให้
คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้า โดยให้น าเสนอมา 2 โครงการ” 
โดย ดร.เจษฎา จันทร์ผา ได้แนะน าตัวโดยใช้เวลา 1.05 นาที และตอบข้อซักถามโดยใช้เวลา 6.52 นาที เมื่อ ดร.เจษฎา 
จันทร์ผา แนะน าตัวและตอบข้อซักถามเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนลับตามวิธีการที่ก าหนด โดยมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยลงคะแนนลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ท่าน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม  
ณ ห้องประชุม จ านวน 18 ท่าน เมื่อลงคะแนนครบทุกท่านแล้ว กรรมการนับคะแนนจึงเปิดผลการลงคะแนนลับผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขานคะแนนในบัตรลงคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้  ผลการลงคะแนนจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมและเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน จ านวน 23 ท่าน มีผลดังนี้  
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 1. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา ได้คะแนนเสียง 23 คะแนน  
 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนเสียง 5 คะแนน 
 - ณ ห้องประชุม ได้คะแนนเสียง 18 คะแนน 
 2. ไม่ประสงค์ลงคะแนน              จ านวน  0 คะแนน 

 จึงสรุปได้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.เจษฎา จันทร์ผา ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.เจษฎา จันทร์ผา ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัยแจ้งการด าเนินการ
ตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับทราบ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

3.4  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวัน พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามองค์ประกอบข้อ 6 (ก)  
ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 4778/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการ พ.ศ.    2557 ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาประมวลประวัติ ผลงาน 
ปรากฏตามเล่มเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการลงคะแนนลับตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ตาม
ข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 

 ในระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อ 11 วรรคท้าย ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดวิธีการให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะน าตนเองในเวลาไม่เกิน 2 นาที และตอบข้อซักถาม
ของสภามหาวิทยาลัย ในเวลาไม่เกิน 10 นาที โดยเมื่อเหลือเวลาเพียง 2 นาท ีให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวลา
ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการตั้งค าถามเพียง 1 ข้อ โดยนายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตั้งค าถามและชี้แจงวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
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คณบดีทราบ และที่ประชุมได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ ตามข้อ 11 วรรคแรก ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ซึ่งได้ก าหนดมา 
2 วิธีการ คือ 1) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงคะแนนลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 2) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
บูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้ลงคะแนนลับ
ในบัตรลงคะแนน โดยท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องที่ก าหนด ส่วนการนับคะแนน ตามข้อ 11 วรรคสอง ของข้อบังคับ
ฉบับเดียวกัน ที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
 1. นายทรงพล  ทิมาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. นายภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 3. ผศ.จีรศักดิ ์ พุ่มเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

จากนั้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ เข้ามาในห้องประชุม 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงวิธีการให้รับทราบ และตั้งข้อซักถาม ดังนี้ “หากท่านได้เป็นคณบดี ท่านจะสร้างและ
จัดท าโครงการใด ที่ท าให้คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้า  
โดยให้น าเสนอมา 2 โครงการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ได้แนะน าตัวโดยใช้เวลา 1.03 นาที 
และตอบข้อซักถามโดยใช้เวลา 2.46 นาที เมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ แนะน าตัวและตอบข้อซักถาม
เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนลับตามวิธีการที่ก าหนด โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนลับผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ท่าน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุม จ านวน 18 ท่าน เมื่อลงคะแนน
ครบทุกท่านแล้ว กรรมการนับคะแนนจึงเปิดผลการลงคะแนนลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขานคะแนนในบัตรลงคะแนน
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมและเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน 
จ านวน 23 ท่าน มีผลดังนี้  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ได้คะแนนเสียง 23 คะแนน  
 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนเสียง 5 คะแนน 
 - ณ ห้องประชุม ได้คะแนนเสียง 18 คะแนน 
 2. ไม่ประสงค์ลงคะแนน              จ านวน  0 คะแนน 

 จึงสรุปไดว้่า สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
และให้มหาวิทยาลัยแจ้งการด าเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับทราบ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1579/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้หมดวาระการด า รงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดไว้ว่า 
"กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้" ซึ่งตามมติสภา ครั้งที่ 11/2564  
เห็นควรให้เลื่อนการพิจารณา โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ 12/2564  
และมอบคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2564 เห็นควรให้ยกเลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และยกร่าง
ข้อบังคับใหม่โดยน าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังมาใส่ไว้ในข้อบังคับฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 79  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด” รวมทั้งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 บัญญัติ “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ” 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไป และให้มหาวิทยาลัยหารือไปยัง
กระทรวงการคลัง โดยมีสาระส าคัญว่า “มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบภายใน จากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม”่ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและชัดเจนตามที่ข้อกฎหมายก าหนด  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

 4.1.1   พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2564)  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) ระหว่างวันที่ 
28 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามค าสั่งที่ 3736/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัดนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 
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หลักการประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ใช้หลักการประเมินในลักษณะสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลและค าแนะน า

เพ่ือแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา และเสริมสร้างจุดแข็งในการบริหารมหาวิทยาลัย ประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน (Output/Outcome) จากกรอบประเมินที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย มี 7 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษา 
ทั้งการผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล 2) การวิจัยและนวัตกรรม  
3) การบริหารและการจัดการ 4) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 5) การให้บริการวิชาการ 6) การท านุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 7) ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ 
ได้มีความคิดเห็นเพ่ิมประเด็นการประเมินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใน 2 ประเด็น คือ 8) การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
และ 9) การพัฒนาศูนย์พ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งในช่วงเวลาของการประเมิน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพบกับภาวะวิกฤติ 
(โควิด-19) ดังนั้นคณะกรรมการประเมินฯ จึงมีมติให้สรุปข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการและจากการสัมภาษณ์  
เพ่ือแสดงให้เห็นการบริหารจัดการของอธิการบดีในภาวะวิกฤติ (โควิด-19) 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไว้เป็น 5 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง  

วิธีการประเมิน ได้ประเมินโดยพิจารณาข้อมูล จาก 4 แหล่ง คือ  
1. ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี จากผลการด าเนินงานที่ได้ตกลงไว้กับสภามหาวิทยาลัย 

เป็นข้อมูลแสดงผลงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน ที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผลการด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางการปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายต่ออธิการบดี 
และผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีครั้งที่ผ่านมา โดยแสดง
ให้เห็นถึงการวางแผน การด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อธิการบดี และผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หัวหน้าสาขาวิชา 
ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนหน่วยงาน สถานประกอบการ  

3. ข้อมูลจากการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจากผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่ากอง หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  

4. ข้อมูลผลการส ารวจความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับและแบบปลายเปิด 

ผลการประเมิน  
คณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ช่วงระยะเวลา 28 ตุลาคม 2560 - 27 เมษายน 2564 (รวม 3 ปี 6 เดือน) รวม 9 ประเด็น จ าแนกการพิจารณา
เป็น 2 กรณี กรณีที่ยึดแนวการประเมินทั้ง 7 ประเด็นหลักตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551 ผลการประเมินอธิการบดี เทียบได้เป็นร้อยละ 80.60  
อยู่ในระดับดีมาก กรณีรวมคะแนนจากประเด็นสนับสนุนการพัฒนาอีก 2 ประเด็นรวมผลการประเมินทั้ง 9 ประเด็น 
สรุปผลเทียบได้เป็นร้อยละ 80.70 อยู่ในระดับดีมาก ดังตารางต่อไปนี้ 
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ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ประเมิน 

(ค่าเฉลี่ย) 

คะแนน 
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

ประเด็นหลัก     
1 การจัดการศึกษา 30 3.94 78.80 ดีมาก 
 1.1 การผลิตบณัฑติ     
 1.2 การพัฒนานักศึกษา     
 1.3 การพัฒนาและส่งเสรมิทรัพยากรบุคคล     
2 การวิจัยและนวัตกรรม 20 4.30 86.00 ดีมาก 
3 การบริหารและการจดัการ 10 3.55 71.00 ดีมาก 
4 ภาวะผู้น าและวสิัยทัศน ์ 10 3.87 77.40 ดีมาก 
5 การให้บริการวิชาการ 10 4.30 86.00 ดีมาก 
6 การท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 4.31 86.20 ดีมาก 
7 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 5 3.95 79.00 ดีมาก 

รวมประเด็นหลัก 90  80.60 ดีมาก 
ประเด็นสนับสนุนการพัฒนา     

8 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 5 4.21 84.20 ดีมาก 
9 การพัฒนาศูนย์พ้ืนท่ีต่าง ๆ 5 3.95 79.00 ดีมาก 

รวมประเด็นสนับสนุนการพัฒนา 10  81.60  
คะแนนเต็ม 100  80.70 ดีมาก 

หมายเหตุ 
ก. เกณฑ์ระดับผลการประเมิน ดังนี้   
 ดีเยี่ยม   ร้อยละ 90 - 100  (4.51 - 5.00 คะแนน) 
 ดีมาก   ร้อยละ 77-89   (3.51 - 4.50 คะแนน) 
 ดี   ร้อยละ 64-76  (2.51 - 3.50 คะแนน) 

พอใช้  ร้อยละ 50-63  (1.51 - 2.50 คะแนน) 
ปรับปรุง  น้อยกว่า ร้อยละ 50 (1.00 - 1.50 คะแนน) 

 

ข. วิธีการถ่วงน้ าหนัก 
 ประเด็นหลักการประเมิน 7 ประเด็นให้คะแนน ร้อยละ 90 
 ประเด็นสนับสนุนการพัฒนา 2 ประเด็นให้คะแนน ร้อยละ 10 
 

ค. วิธีการได้มาของคะแนน 
 พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 60) 
 2. ผลการประเมินจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15) 
 3. ผลการประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า (ร้อยละ 15) 
 4. ผลการให้คะแนนจากผู้รับการสัมภาษณ์ (ร้อยละ 10) 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีครั้งนี้ คณะกรรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาแล้ว 

มีข้อเสนอเพ่ือให้อธิการบดีน าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
1 ประเด็นเร่งด่วน 

1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายและเป็นไปได้  

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินของมหาวิทยาลัย และน าสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้น าไปสู่  
การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ภายนอก และความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการยกระดับแผนพัฒนาและด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยเน้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person) ทีมเรียนรู้ (Learning team) เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning organization) ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

1.4 วางแผนพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) 
แบบพลิกโฉม (Disruptive) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงการบริหารจัดการตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

1.5 เร่งพัฒนาหลักสูตรแบบ Degree และ Non Degree ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
โดยบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneur) ร่วมกับพันธมิตรด้านวิชาการ และ
วิชาชีพทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และสนับสนุนศักยภาพด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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2. ประเด็นเร่งด่วนรองลงไป 
2.1 เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยให้สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Ecosystem) เพ่ือการอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว 
2.2 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้จริง แหล่งเรียนรู้เสมือนที่หลากหลาย 

เพ่ือขยายพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.3 ออกแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
ภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 
โดยก ากับติดตาม และประเมินความส าเร็จอย่างเป็นระบบ 

2.4 ทบทวนข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุน  
การแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

2.5 วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพของทุกศูนย์พ้ืนที่ให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม โดยการมอบอ านาจ และกระจายงบประมาณให้รองอธิการบดีประจ าศูนย์พ้ืนที่ ในการก ากับ
ติดตาม แก้ปัญหา และพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.6 ก าหนดให้มีหน่วยงานขับเคลื่อนการสร้างพันธมิตรในลักษณะการท างานเชิงรุกโดยบูรณาการ
พันธกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public unit) และเชิงพาณิชย์ (Business unit)  

2.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยจัดท า
แผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในระยะยาว จัดสรรงบประมาณและแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยจ าแนกตามความเชี่ยวชาญ 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการท าวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีนักวิจัยและนวัตกรพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือคลินิกวิจัย
และนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ และผลงานที่สามารถน าไป
ขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

2.8 พัฒนาเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนโดยจัดท าศูนย์วัฒนธรรมที่สนับสนุน 
การเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.9 วิเคราะห์สภาวการณ์ด้านคุณธรรมในองค์กร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ก าหนดแนวปฏิบัติ สื่อสาร และ
ด าเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปในทิศทางเดียวกัน 

2.10 จัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการให้บริการวิชาการอย่างครบวงจร แบบ one stop service 
โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือให้บริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการ ชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณา การ
การเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนงานวิชาการ  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   21 
 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2564) รายละเอียด
ปรากฏตามเล่มเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2564) 
และให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.1.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
4.1.2 พิจารณาการส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการและการเปิดสอนหลักสูตรที่ สอดคล้องกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุนชนในปัจจุบัน 

 ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภาวิชาการ
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผล การศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (4) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (5) ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและ  
ความต้องการของชุมชน 
 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภาวิชาการ 

 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสภาวิชาการเน้นหนักอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 21 (1) และ (2) หากสภาวิชาการได้ใช้
อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 21 (3) (4) (5) และ (6) มากยิ่งขึ้น ก็จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่มหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติอย่างยิ่ง  

 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยขอเสนอแนะให้สภาวิชาการเสนอความเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์  
ในการพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการและ  
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
และความต้องการของชุมชน 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการและ  
การเปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุนชนในปัจจุบัน  
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้สภาวิชาการ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน รับข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมการวิจัยและบริการ
ทางวิชาการ และการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 
4.1.3 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รวบรวมความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดน ามา
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับใช้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

โดยที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในการนี้ กองส่งเสริมคุณภาพขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
ความเสี่ยง 6 ด้าน จ านวน 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 เรื่อง  
1.1  มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน จ านวน 1 เรื่อง  
 2.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จ านวน 2 เรื่อง 

3.1  ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร 
3.2  การปฏิบัติงานในงานบางเรื่องอาจมีผลกระทบในการท างานเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 

 (โควิด-19) 
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล จ านวน 1 เรื่อง 

 4.1  การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย 
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 เรื่อง   
 5.1  ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2  มหาวิทยาลัยอาจต้องรับผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 

  6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จ านวน 1 เรื่อง 
  6.1  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา 

 รายละเอียดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงทั้ง  7 เรื่อง 
ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เพ่ิมเติมข้อมูล หรือปรับแก้ให้สมบูรณ์เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 เรื่อง คือ 3.3 จ านวนแนวโน้มอัตราการรับนักศึกษาลดลง ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.1.4 พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ตามหนังสือที่ ตช 0030.22/47 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ต าบลทับพริก อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ขอความอนุเคราะห์ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังกัด กก.ตชด.12 เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทั้งนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด าริ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กนักเรียน ประกอบด้วยกลุ่มพืชผัก กลุ่มข้าวกลุ่มผลไม้ กลุ่มปศุสัตว์ทั้งผลิตเนื้อและผลิตไข่ 
และกลุ่มประมง แต่ยังขาดแคลนโรงเรือนเพาะช ากลางมุ้งและระบบให้น้ าอัตโนมัติ สนามกีฬาคอนกรีต ซ่อมแซมคอก-เล้า
ปศุสัตว์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ ส าหรับต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานและฝึกอาชีพ ป้ายส าหรับจัดบอร์ดในงาน
พิธีการในวันส าคัญของชาติ และส าหรับเตรียมรับเสด็จพระราชด าเนินตรวจติดตามโครงการพระราชด าริฯ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภีต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับเรื่องไปพิจารณาด าเนินการให้ความอนุเคราะห์
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภีต าบลทับพริก  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.1.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน วิธีพิเศษ พ.ศ. ... 

 ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  
8 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. .... 
และมีมติเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.1 นี้ออกไป แล้วให้น ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง นั้น 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 
เพ่ิมเติมในส่วนการก าหนดขอก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งข้อ 11 (2) วรรคสอง ระบุว่า “หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” นั้น ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564  
ตามระเบียบวาระที่ 4.1 มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. .... และมอบกองบริหารงานบุคคลแก้ไขตามที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเสนอ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ เห็นชอบในการหลักการต่อไป นั้น 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. .... และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเสนอดังนั้น จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. .... 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส า หรับ 
ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ 
พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป เนื่องจาก ก.พ.อ. 
ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ประกอบกับคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ. เป็นกรรมการ ซึ่งสามารถชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยยกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. มากยิ่งขึ้น 

ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้จัดระเบียบวาระการประชุมใหม่ จากเดิม
เป็นเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ “ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ....” 
เปลี่ยนเป็นเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา “ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. ....” จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการบรรจุระเบียบวาระว่า เรื่องนี้เป็นการปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบภายในหรือการบริหารงานทั่วไป เนื่องจากหากเป็นการบริหารงานทั่วไป จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อน 
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นการบริหารงานทั่วไป จึงเห็นควรเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบก่อน ดังนั้น นายกสภา
มหาวิทยาลัยจึงสอบถามความเห็นจากอธิการบดีว่า เห็นชอบให้มีการน าเสนอระเบียบวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
หรือไม ่โดยอธิการบดีได้เห็นชอบให้น าเสนอระเบียบวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 

 ตามทีค่ณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาผลการศึกษาการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และมีมติให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และยกร่างข้อบังคั บฉบับใหม่ โดยมอบ 
รองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) ประสานการด าเนินการกับกองบริหารงานบุคคลและส านักงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาต่อไป นั้น 

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... ต่องานกฎหมายและนิติการ
ตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกร่างและให้ค าปรึกษา
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... และมอบส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมกับจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ
ฉบับเก่าและฉบับใหม่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับน าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระท่ี 4.2.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

 4.3.1   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่างลง  

ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามองค์ประกอบข้อ 4 (2) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายอนนท์ บูชาพันธ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุวุฒิ ตุ้มทอง พ้นจาก
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมโดยเชิญผู้บริหารตามค านิยามข้อ 3 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพ่ือคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับฉบับดังกล่าวก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยปรากฏรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นายสัญญา ค าจริง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี  
2. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี  

ในการนี้ เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบข้อ 4 (2) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบข้อ 4 (2) แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 2 ราย 
ได้แก ่ 

1. นายสัญญา ค าจริง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี  
2. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองอธิการบดี  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ เนื่องจากนายสัญญา ค าจริง ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ตามองค์ประกอบข้อ 4 (3) ไปด้วยนั้น ในการนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ จึงได้คัดเลือกกันเองและเสนอรายชื่อกรรมการตามองค์ประกอบข้อ 4 (3) แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง จ านวน 1 ราย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามองค์ประกอบข้อ 4 (2) และ (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
จ านวน 3 ราย ดังรายนามต่อไปนี้  

1. นายสัญญา  ค าจริง  กรรมการ 
2. นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส  กลับนวล กรรมการ 

ทั้งนี้ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่เท่าผู้ซึ่งตนแทน โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

  4.3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

  ด้วยกรรมการจรรยาบรรณ ราย นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ 1036/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ตามองค์ประกอบข้อ 9 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกรรมการจรรยาบรรณจากผู้แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการซึ่งคัดเลือกกันเองคนหนึ่งว่างลง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ตั้งแต่เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2564  

  ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ คัดเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการจรรยาบรรณที่ว่างลง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว  

  ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้คัดเลือกกันเอง
และเสนอรายชื่อกรรมการ ตามองค์ประกอบข้อ 9 (5) แทนต าแหน่งที่ว่างลง ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่  
นายอ านาจ สุขแจ่ม 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอ านาจ สุขแจ่ม เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ แทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่เท่าผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.3.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

 4.4.1   พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ด้วยการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา ตามหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนจากคณะ พบว่ามีผู้ผ่านการศึกษารายวิชาครบตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งสมควรส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ตั้งแต่วันที่ 
8 ตุลาคม 2564 ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 195 ราย 

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 
และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ
ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งสามารถสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น 
และคณะ ดังนี้ 

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 27 - 31 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 22 1 23 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 50 - 59 

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 14 - 14 

5. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 67 - 67 

6. ศิลปศาสตร ์ - 1 - 1 

รวมท้ังสิ้น 13 181 1 195 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไป เนื่องจากยังมิได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาวิชาการ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ 19 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า “ในการอนุมัติการให้ปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
จากคณบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อธิการบดี และสภาวิชาการแล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ให้ความเห็นชอบก่อน และน ารายชื่อดังกล่าวเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งต่อไปก็ได้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้มติของสภามหาวิทยาลัยมีผลตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
ให้ความเห็นชอบ” ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
 

 4.4.2   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ใช้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และ
ขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายวิชาศึกษาท่ัวไป ได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือคณะสามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตรได้ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

  มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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  4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
           (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ใช้รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (พ.ศ. 2562) ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา 
และมีความประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด กล่าวคือ สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายวิชาหมวด
วิชาสมรรถนะแกนกลาง ได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 และให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนามีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อคณะสามารถน าไปใช้
ประกอบการจัดท าหลักสูตรได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 
4.4.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.4.4   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ใช้รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา และมีความประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด กล่าวคือ สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยทุก 5 ปี  
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ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายวิชาหมวด
วิชาสมรรถนะแกนกลาง ได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 และให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนามีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อคณะสามารถ
น าไปใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตรได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.4.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์สุพรรณบุรี  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอ
ที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.5 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
 4.4.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เดิม คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์สุพรรณบุรี  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 
เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 
ให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.6 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4.7   พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว.  
ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
เดิม คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์สุพรรณบุรี  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
ให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.7 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

 4.4.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัด การเรียนการสอน ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว.  
ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์สุพรรณบุรี  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอ
ที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.8 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยก าหนดการเปิดสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์สุพรรณบุรี รายละเอียดดังเล่มหลักสูตร 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565)  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.4.9 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ศูนย์หันตรา 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและเปิดกว้างทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจจากทุกสาขาวิชา ให้สามารถเข้ามาศึกษา
ในศาสตร์บูรณาการนี้ได้ 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป การปรับแก้ข้อมูลมีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้ 

ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังการปรับแก ้
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาช่างเกษตรและช่างอุตสาหกรรม คหกรรม และทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดูหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ภาคผนวก ก) หรือ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ภาคผนวก ก) หรือ 
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ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังการปรับแก ้
     2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาช่างเกษตร และช่างอุตสาหกรรม คหกรรมและ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดูหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการ
การเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ภาคผนวก ก) 

     2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
ทั้งนี้ โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา 
พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการการเทียบโอนผล
การศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี ้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.4.10 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  

จึงเปลี่ยนเป็น นางสุภัทรา  วิลามาศ  
3. รองศาสตราจารย์รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564     

จึงเปลี่ยนเป็น นางสาวฌนกร  หยกสหชาติ 
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โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์หันตรา 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

นายกิตติ  บุญเลิศนิรนัดร ์ ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช  นายกิตติ  บุญเลิศนิรนัดร ์ ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช 
 วท.ม. พืชสวน   วท.ม. พืชสวน 
 วท.บ. พืชสวน   วท.บ. พืชสวน 
นางละอองศร ี ศิรเิกษร Ph.D. Tropical Agriculture  นางละอองศร ี ศิรเิกษร Ph.D. Tropical Agriculture 
 วท.ม. พืชสวน   วท.ม. พืชสวน 
 วท.บ. พืชสวน   วท.บ. พืชสวน 
นายศรีปาน  เชยกลิน่เทศ D.Tech. Sc. Agricultural  Systems เกษียณ 

อายุราชการ 
1 ต.ค. 63 

- - - 
 M.Sc. Horticulture    
 ทษ.บ. พืชไร่    
นางฉววีรรณ  บุญเรอืง วท.ม. โรคพืช เกษียณ 

อายุราชการ 
1 ต.ค. 64 

นางสุภัทรา  วลิามาศ วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
 วท.บ. โรคพืช  วท.บ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์

เกษตร 
นางสาวรวีวรรณ เดื่อมขันมณี Dr.(agr) Plant Pathology 

เกษียณอายุ
ราชการ 

 1 ต.ค. 64 

นางสาวฌนกร  หยกสหชาต ิ ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจ ุ
 M.Sc. Plant Pathology  วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจ ุ
 วท.บ.  โรคพืช  วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการ

เคมีและฟิสิกส ์
นางสาวอรุณี  คงสอน วท.ม. ปฐพีวิทยา  นางสาวอรุณี  คงสอน วท.ม. ปฐพีวิทยา 
 วท.บ. ปฐพีวิทยา   วท.บ. ปฐพีวิทยา 

 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีจบ ปี 
รอง นายกิตติ   บุญเลิศนริันดร ์ ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  2556 

ศาสตราจารย์   วท.ม. พืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  2535 
   วท.บ.  พืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  2531 

ผู้ช่วย นางละอองศร ี   ศิริเกษร Ph.D. Tropical Agriculture Kasetsart University, Thailand 2559 
ศาสตราจารย์   วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2538 

   วท.บ. พืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2529 
อาจารย์ 

 
นางสุภัทรา   วิลามาศ วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2546 

   วท.บ ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเ์กษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2541 
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีจบ ปี 
อาจารย์ นางสาวอรุณ ี คงสอน วท.ม. ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  2553 

   วท.บ. ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  2549 
อาจารย์ นางสาวฌนกร หยกสหชาติ ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจ ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2564 

   วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจ ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2553 
   วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมแีละ

ฟิสิกส ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2550 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ศูนย์หันตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือน าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป   

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ศูนย์หันตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.4.11 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตามก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2565 คือวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร
ราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
1. ก าหนดการส่งระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวัน พุธที ่ 

19 มกราคม 2565  
 2. ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 จากเดิม วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
เปลี่ยนเป็น วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ ่โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบก าหนดการส่งระเบียบวาระการประชุม และก าหนดการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ รายละเอียดก าหนดการจะแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตาม
มติสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.3.4 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย  นั้น 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 ราย คือ หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองงาน
ตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเห็นควรให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้เป็น
ข้อสั่งการจากนายกสภามหาวิทยาลัย และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 5.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5.3 การจัดท า
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่ประชุมมติมอบหมายให้ประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอรายละเอียดการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 

 ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอโครงสร้างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
โดยประกอบด้วย  

1. ชื่อโครงการ / ชื่อแผนงานที่ด าเนินการ 
2. ขั้นตอน / กระบวนการ คือ การระบุรายละเอียดแบบคร่าว ๆ ว่ามีข้ันตอนใดบ้าง 
3. กิจกรรม คือ การระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการฝึกอบรม มีการอบรมใดบ้าง 
4. ก าหนดเวลา คือ การระบุช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   40 
 

 

5. ความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยงในแต่ละช่วงของขั้นตอนหรือกระบวนการ 
6. แผนส ารอง คือ แนวทางท่ีท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึน 
7. งบประมาณในการด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามงาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 ทั้งนี้ ในการวางแผนด าเนินการ เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาถึงรอบการประชุม การอนุมัติต่าง ๆ 
โดยต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย และหากไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
ที่วางไว้ได ้เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาว่ามีข้ันตอนด าเนินการอย่างไรต่อไป  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบโครงสร้างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
 

เลิกประชุมเวลา  13.10 น. 
 
 
 

(นายสถิตย์  อรุณแสง) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 


