
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งทีพ่ิเศษ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี (เขตใต้)   

    

ผู้มาประชุม  

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
4. ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี 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. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
15. ดร.ภาสพิรุฬห ์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
18. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
19. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
20. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
21. ดร.คมสันต์   งามข า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
22. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
23. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
24. นายอนันทรัตน์   อยู่สบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
25. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
27. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ลาประชุม 

  และข้าราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
4. นายพจน์ชนก สมบัติ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 
5. น.ส.สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
6. น.ส.นุชรินทร์ ศรีสังข ์ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

โดยมกีรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่อ่ืน จ านวน 14 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายพยุง ศักดาสาวิตร น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ ศ. ดร.สุมาลี 
สังข์ศรี ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และ รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี 
และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก ่นายธานี สมวงศ ์ดร.ภาสพิรุฬห์ 
วัชรศรีส าเริง ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และ น.ส.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และ ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงพล ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 
และนายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ดร.คมสันต์ งามข า ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย และนายอนันทรัตน์ อยู่สบาย 
และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร นายโอภาส เขียววิชัย และ
นายอ านาจ สุขแจ่ม จึงมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม จ านวน 24 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบและ 
มีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  คือ 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุม
ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
และปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิด
การประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
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 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ

ตามระเบียบการประชุม โดยน าระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจ าและข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่าง มาพิจารณาเป็นล าดับแรก ก่อนด าเนินการตามระเบียบวาระปกติ และได้น า

ระเบียบวาระที่ 4.3.2 - 4.3.7 ซึ่งเป็นเอกสารลับ มาพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาระเบียบวาระปกติแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1.1   การจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการท างานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 โครงการถอดบทเรียนเพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติในการท างานวิจัยด้านการรับใช้สังคมส าหรับคณาจารย์  

เพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยคณะผู้วิจัย 

โดย น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง ผศ. ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ผศ. ดร.วิจิตรา 

เหลียวตระกูล อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.เจษฎา จันทร์ผา ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และ ผศ.พาขวัญ 

ทองรักษ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต และกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 100,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  

 จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอต าแหน่งวิชาการในรูปแบบการส่งผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสขอต าแหน่ง

ทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ ตามท่ีถนัดประกอบกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัย

ที่มีวัตถุประสงค์ประการส าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การน าองค์ความรู้ของอาจารย์ภายใต้สังกัดไปประยุกต์และปฏิบัติ

ในการรับใช้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนเพ่ือน าเสนอทางเลือกเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากร

สายวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนหนึ่งมีความถนัดในการน า

ความรู้ไปบริการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคม จะได้น าผลงานดังกล่าวมาขยายผลต่อเนื่องอย่างถูกวิธี  

เพ่ือน ามายื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป อันจะสร้างประโยชน์ได้หลายทางจากผลงานที่ตนได้กระท า ทั้งต่อตนเอง 

มหาวิทยาลัย และสังคม ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางปฏิบัติ

อย่างถูกกระบวนการและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ที่ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอต าแหน่ง

วิชาการในรูปแบบการส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคมดังกล่าว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดเวทีเสวนากลุ่ม 

จ านวน 27 ราย ด าเนินการถอดบทเรียนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคู่มือในการขอต าแหน่งทางวิชาการประเภทผลงานวิชาการ  

รับใช้สังคม ส าหรับแนะน าบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและสามารถขยายผล

ให้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป  
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบคู่มือแนวปฏิบัติในการท างานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดคู่มือปรากฏตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการท างานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับ
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

1.1.2 โครงการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล 

เนื่องด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก จากคณาจารย์และนักศึกษา 
ในด้านจิตอาสา จึงก่อเกิดโครงการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคลขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
โทรทัศน์ของ ATV และได้รับความอนุเคราะห์ในการแถลงข่าวนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคลตามสื่อต่าง ๆ จาก
นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการดังกล่าว  
ในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์นี้ โดยเชิญอธิการบดีทั้ง 9 มทร. และเชิญรองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา รวมทั้งนักศึกษา
ทั้ง 9 มทร. ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม เข้ามาร่วมโครงการเพ่ือด าเนินการด้านนวัตกรจิตอาสา เครือข่าย
ราชมงคล โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นแกนน าในการด าเนินโครงการ  

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้เรียนภาคปฏิบัติ ท างานได้ ท างานเป็น และ
ท างานเก่ง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นการสร้างจิตส านึก สร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษาท างานเพ่ือผู้อ่ืน ท างาน
เพ่ือชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ ความจ าเป็น 
และเห็นประโยชน์ของการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น โครงการนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้  และน า
ความรู้นั้นไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์  
ซึ่งการอบรมส าหรับโครงการนี้จะประกอบไปด้วย แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ให้ไว้เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2517 พระองค์มีพระราชด าริว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ 
ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” ส าหรับศาสตร์พระราชานั้น คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกล และเน้นความยั่งยืนยาวนาน ก่อนที่ประชาคมโลกจะตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่า องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คือ การศึกษาและสุขภาพ 
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การค้นคว้าวิจัย การบริหารความเสี่ยง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกผู้ทุกคน โดยเฉพาะของคนจนผู้ยากไร้ ส าหรับรัชกาลที่ 10 
เป็นเรื่องจิตอาสา ซ่ึงความหมายของจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชด าริของรัชกาลที่ 10 หมายถึง 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศท่ีสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา
ในการท างานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. จิตอาสาพัฒนา  
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2. จิตอาสาช่วยภัยพิบัติ และ 3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทที่มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ จิตอาสาพัฒนา 
เป็นกิจกรรมอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งสาธารณสุข ฯลฯ ดังนั้น ในการอบรมซึ่งจะมีขึ้น
ในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากจะมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะน าไปช่วยเหลือชุมชนแล้ว 
ยังมีการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และจิตอาสาพัฒนา โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว 
จ านวน 1 โครงการ เป็นการด าเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการมาอีก 5 โครงการ โดยให้ทั้ง 5 คณะ
ที่เหลือ เป็นผู้เสนอโครงการและพิจารณาด าเนินการภายในปีนี้  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการด าเนินโครงการนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล และมอบหมาย
ให้ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เสนอโครงการคณะละ 1 โครงการ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ตามที่งานสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย นั้น โดยงานสภาและเลขานุการกิจ ได้จัดท าหนังสือติดตามมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 และขอให้หน่วยงานส่งกลับคืนมายังงานสภาและเลขานุการกิจภายในวันจันทร์ที่ 
24 มกราคม 2565  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/2565 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 1.2.2 รายงานผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เป็นฉบับเดียวกัน  

  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 
1.2.5 เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ใน
ฉบับเดียวกัน ที่ประชุมมีมติรับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย 
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน และเห็นควรให้อธิการบดีมีค าสั่งมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
รวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 
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  โดยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
ข้อบังคับให้อยู่ในฉบับเดียวกันตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในส่วนของระเบียบข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบริหารงานบุคคล งานกฎหมายและนิติกร จะเป็นผู้ด าเนินการต่อไป และจากการตรวจสอบพบว่าระเบียบข้อบังคับ
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 7 ฉบับ จัดส่ง (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับมายัง  
กองบริหารงานบุคคลแล้ว 4 ฉบับ คงเหลือ 3 ฉบับที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม  
  2. กองกลาง จ านวน 2 ฉบับ จัดส่ง (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับมายังกองบริหารงานบุคคลแล้ว 1 ฉบับ 
คงเหลือ 1 ฉบับที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
  3. กองคลัง จ านวน 2 ฉบับ 
  4. กองบริหารงานบุคคล 8 ฉบับ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมบุคลากรในงานกฎหมาย
และนิติการ โดยเฉพาะงานด้านธุรการ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

1.2.3 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ จ านวน 3 รายได้ลาออกจาก
ต าแหน่ง จึงท าให้ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. 2552
ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือวาระการด ารงต าแหน่งสิ้นสุดลงให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
และคณาจารย์ประจ าและข้าราชการอีกจ านวนหกคน เป็นกรรมการ และด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหรือวันที่พ้นจากต าแหน่ง” 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
แทนต าแหน่งที่ลาอออก จ านวน 3 คน เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับ
การเลือกตั้ง จ านวน 3 คน คือ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 2. นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย   สังกัด  กองกลาง 
 3. ดร.คมสันต์ งามข า  สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 3 คน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 
2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว   
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 3 ราย คือ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 2. นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย   สังกัด  กองกลาง 
 3. ดร.คมสันต์ งามข า  สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 
เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 40 หน้า เรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการแก้ไขรายงานงานประชุม ดังนี้ 
1. หน้าที่ 10 ระเบียบวาระที่ 3.1 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ จากเดิมความว่า “...และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2565...” แก้ไขเป็น “...และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564...” 
2. หน้าที่ 24 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ จากเดิมความว่า “...และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2565...” แก้ไขเป็น “...และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564...” 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในครั้งก่อนและมาประชุมในครั้งนี้ รับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/2565 ตามที่ได้มีการแก้ไขข้างต้น ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิได้ 
มาประชุมในครั้งก่อน แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาผลการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ระเบียบวาระเดิม 3.1) 

 ตามท่ีประธานกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ก าหนดให้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่า
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือไม่ นั้น  
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  คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ  
ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้น าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาและพิจารณาการปรับแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  

 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติเลื่อนการพิจารณาออกไป และกรณีดังกล่าวคณะกรรมการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พิจารณาเรื่อง
นี้อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เนื่องจาก ก.พ.อ. มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
ออกมาใช้บังคับ ซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างไปจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเดิม ตามที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ไปก่อนหน้า 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 1. รับทราบผลการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รายละเอียด
ปรากฏดัง QR Code ด้านล่างนี้ 
 2. เห็นชอบในหลักการในการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ... 

 
ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายและแสดงความเห็น ดังนี้ 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) ชี้แจงรายละเอียดว่า เรื่องนี้น าเสนอโดยคณะกรรมการปรับปรุง 
แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ ในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้รับผลการศึกษามา คณะกรรมการเห็นว่า 
ควรจะมีการจัดท าข้อบังคับฉบับใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการศึกษาของคณะกรรมการแก้ไข เพ่ิมเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ ส่วนประเด็นที่ 2 เนื่องจากรองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุณมี) ซึ่งเป็นเลขานุการ 
ก.พ.ว. ได้เสนอเรื่องเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือขออนุมัติในหลักการในการให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 โดยการเสนอขอแก้ไขนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตามระเบียบวาระฯ มีข้อเสนอแนะ
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ให้ยกร่างข้อบังคับทั้งฉบับ โดยให้คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
โดยน าประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่จาก ก.พ.อ. มาระบุไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แต่ในส่วนที่ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 
มิได้ระบุไว้และเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาเอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ
ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการมาใช้ด้วย และในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติม
เรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของ ก.พ.ว. ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 มิได้ระบุรายละเอียดไว้ เพราะฉะนั้น จึงต้องจัดท า
รายละเอียดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ เพ่ือให้แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของ ก.พ.ว. รวมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องกรอบระยะเวลา 
อีก 2 ประเด็น คือ 1) กรอบระยะเวลาในการจัดท าข้อบังคับฉบับใหม่ เนื่องจากข้อบังคับฉบับปี 2563 เป็นข้อบังคับ
ที่ใช้หลักเกณฑ์เดิม โดยมีช่องทางในการเข้าสู่ต าแหน่งเพียงช่องทางเดียว คือ การท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  
แต่หลักเกณฑ์ใหมต่ามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 ได้เพ่ิมช่องทางในการเข้าสู่ต าแหน่งอีก 5 ช่องทาง และมีบางประเด็น 
ที่ยังไม่ไดร้ะบุไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 ฉะนั้น ในขณะที่ยังไม่มีข้อบังคับฉบับใหม่ จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อบังคับฉบับเดิม
ไปพลางก่อน แต่ข้อบังคับฉบับเดิมยังมิได้แก้ไขในสาระส าคัญบางประเด็น 2) กรอบระยะเวลาในการอุทธรณ์ การระบุ
หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ รวมถึงการแจ้งผลและสิทธิในการอุทธรณ์อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ
ฉบับนี้อย่างเร่งด่วน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  

ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี มีความเห็นว่า ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศฉบับเดิม
พอสมควร เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการได้แบ่งเป็น 2 หมวด คือ ต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
ต ารา งานวิจัย และอีกหมวดหนึ่งเป็นการขอต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านที่มี 5 ด้าน นอกจากนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด คือ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปลี่ยนจากระดับดีเด่น ดีมาก ดี เป็นระดับ  A+ 
A และ B อีกทั้งยังมีเรื่องการเผยแพร่ที่ไม่ต้องอิงฐานข้อมูล TCI แต่สามารถเผยแพร่ในวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
วิชาชีพ และอีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญท่ีต้องการเสนอไว้ให้หารือกัน คือ การขอต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน จ านวน 
5 ด้าน ตามประกาศ ก.พ.อ. ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรรมการทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในหลายมหาวิทยาลัยว่า
จะแต่งตั้ง ก.พ.ว. ขึ้นมาอีก 5 กลุ่ม หรือแต่งตั้งกรรมการ ก.พ.อ. กลางของ สกอ. ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง 5 ด้าน ให้คณาจารย์ได้เข้าใจงานแต่ละด้าน และ
เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันยังมีข้อบังคับ หรือประกาศ 
ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร จ านวน 3 ฉบับ โดยประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 ได้ยกเลิกประกาศปี 2560 เรียบร้อยแล้ว 
อาจารย์ที่จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. 
ปี 2564 เท่านั้น โดยเฉพาะข้าราชการ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อบังคับฉบับเดียวกันทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ 
ปี 2563 ซึ่งมีเนื้อหาตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2560 และจะยกร่างข้อบังคับฉบับใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 นอกจากนี้ ยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่บางมหาวิทยาลัยด าเนินการ คือ 
ออกข้อบังคับฉบับใหมท่ันท ีโดยมีเนื้อหาเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 ทุกประการ แต่รายละเอียดบางประการ
จะมิได้ถูกระบอุยู่ในประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 เช่น เรื่องระยะเวลาการเก็บผลงานการประเมินการสอน เรื่องการด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการ ก.พ.ว. เป็นต้น 
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ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มีความเห็นว่า ยังมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ ตามหนังสือส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ว่าเรื่องใดควรจะขอจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์บ้าง เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้จึงต้องการให้น าเรื่องนี้ไปพิจารณาและท าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจาก
ผู้เสนอขอหลายรายที่ท าวิจัยทางด้านสังคมจะติดขัดตรงข้อบังคับ แต่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
อาจไม่ต้องขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ก็ได้ แต่มีผู้เสนอขอหลายรายที่ขอต าแหน่งทางวิชาการด้านการศึกษาต้องถอน
งานวิจัยออกไป ดังนั้น จึงขอให้น าเรื่องจริยธรรมวิจัยในมนุษย์มาขยายความให้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรของ มทร.สุวรรณภูมิ  

นายกสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะในการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ข้อ .... การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 รวมถึงเอกสารภาคผนวกตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวด้วย เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

 ในกรณีที่ ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ภายหลัง 
ที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้แล้ว ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ได้ประกาศใช้เพ่ิมเติมแก้ไขหรือปรับปรุงมาบังคับใช้
กับข้อบังคับนี้ด้วย เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

2. ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ เช่น 
 1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

เนื่องจากข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
 2) การพิจารณาและวินิจฉัยอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของผู้ขอ สภามหาวิทยาลัย

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3) การก าหนดให้ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยที่ไม่อนุมัติให้ผู้ขอด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนดไว้ และเป็นสิทธิของผู้ขอที่จะอุทธรณ์ได้ เนื่องจาก
ค าวินิจฉัยไม่อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเป็นค าสั่งทางปกครอง 

 4) ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศก าหนดขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ให้สอดคล้องกับขั้นตอนตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ โดยมีกรอบระยะเวลาและสภาพบังคับการไม่ด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลา ทั้งนี ้ประกาศดังกล่าวจะใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 5) ให้น าข้อ 27 และข้อ 28 ของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหมม่าก าหนดเป็นบทเฉพาะกาลไว้ด้วย  
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ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ ค่อนข้างจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วม
ในผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้ชัดเจน และอีกประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้จัดการประชุมวิชาการ โดยให้อาจารย์เผยแพร่
ผลงานได้ แต่ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ จะต้องจัดประชุมวิชาการโดยองค์กรวิชาชีพ ซึ่งจะต้องมีการจัดต่อเนื่อง
ประมาณ 5 ปี ในส่วนนี้ต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานกับ สกอ. เพ่ือความชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติได้หรือไม่ และจะสามารถรับผลงานทางวิชาการท่ีอาจารย์น ามาเผยแพร่ได้หรือไม ่

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 1. รับทราบผลการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 2. เห็นชอบในหลักการในการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

 - ไม่มี -     
 

4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

 4.2.1 พิจารณาผลการศึกษาการตรวจสอบฐานอ านาจในการออกประกาศของมหาวิทยาลัย  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ท าหน้าที่ศึกษาและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้ด าเนินการศึกษาฐานอ านาจ 
ในการออกประกาศของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อบกพร่อง 
ในการออกประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) การไมก่ าหนดฐานอ านาจในการออกประกาศ  
(2) การออกประกาศที่เกินเลยขอบเขตท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้อ านาจไว้  
(3) ประกาศที่ยังมีผลใช้บังคับมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เป็นปัจจุบัน  
(4) ชื่อประกาศท่ีออกโดยคณะกรรมการตามข้อบังคับไม่ถูกต้อง  
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(5) อ านาจในการออกประกาศไม่ชัดเจน เนื่องจากอ านาจหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ระบุให้ผู้ใดเป็นผู้มีอ านาจในการออกประกาศ 

(6) ออกประกาศโดยปราศจากอ านาจ 

โดยหากสภามหาวิทยาลัยพิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแล้วให้ถูกต้อง คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ  
ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะจัดส่งประกาศฉบับที่พบข้อบกพร่องให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีประกาศมหาวิทยาลัยอีกหลายด้านที่อยู่ระหว่างการศึกษาและตรวจสอบ
ฐานอ านาจของคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศฉบับที่ผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวในภายหลังด้วย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาผลการศึกษาการตรวจสอบฐานอ านาจในการออกประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลประสานงานกับหน่วยงานผู้ออกประกาศ 
โดยจัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยที่ผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิแล้วให้ถูกต้อง เมื่อหน่วยงานแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเรื่องมายังงานกฎหมาย
และนิติการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจ าและ
ข้าราชการ พ.ศ. ... 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นประธานคณะกรรมการ
อ านวยการในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
3 ต าแหน่ง นั้น 

 ในการนี้ ได้พบประเด็นปัญหาในการด าเนินการตามข้อบังคับ ซึ่งสมควรน าไปสู่การปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. 2552 ดังนี้  
 1. ตามข้อ 4 ได้นิยาม “คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร” ซึ่งมีประเด็นปัญหาว่า 
ค าว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายความรวมถึงพนักงานราชการด้วยหรือไม่ 
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 2. ตามข้อ 4 ได้นิยาม “ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ในมหาวิทยาลัย” โดยไม่รวมถึงผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการกองหรือ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จึงท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ อาจเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการกองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
กองก็ได้ ซึ่งอาจจะท าให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และขัดกับหลักธรรมาภิบาล 
 3. ตามข้อ 7 (1) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งไว้ว่า “ก าหนดหน่วย
เลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” และในข้อ 4 (1) ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งไว้ว่า 
“จัดท าและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” จึงท าให้มีประเด็นปัญหาว่า การประกาศบัญชีรายชื่อ/บัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใด 
 4. ตามข้อ 8 ก าหนดว่า “ให้หน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง”  
โดยในข้อ 4 ได้นิยาม “หน่วยเลือกตั้ง หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้ง” จึงมีประเด็นปัญหาว่า
บุคคลที่จะลงนามในนามหน่วยเลือกตั้งคือบุคคลใด 
 5. ตามข้อ 12 (2) ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งว่า “ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงาน 
ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีติดต่อกัน” จึงมีประเด็นปัญหาว่า การนับ
ระยะเวลาห้าปีนับถึงวันใด 

 ทั้งนี้ ในการด าเนินการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง 3 ต าแหน่งในครั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ได้เสนอให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและตีความ ซึ่งตามข้อ 18 ของข้อบังคับดังกล่าว ได้ให้อ านาจอธิการบดีไว้ แต่เพ่ือให้
การเลือกตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวในประเด็นที่น าเสนอมานี้ 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นดังนี้ 
 1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามิได้หมายความรวมถึงพนักงานราชการ เนื่องจากตามกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน ระบุไว้ชัดเจนว่า พนักงานราชการมิใช่ข้าราชการ   
 2. เห็นควรให้ใช้ค านิยาม “ผู้บริหาร” ตามเดิม เนื่องจากผู้บริหารตามความหมายข้างต้น อาจหมายถึง
ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งตามวาระ ซึ่งมาจากการสรรหา ส่วนผู้บริหารซึ่งเป็นต าแหน่งประจ า เช่น ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการกอง อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค านิยามของข้อบังคับ 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นควรให้คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น าประเด็นปัญหาในการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ประเด็น ไปพิจารณาศึกษา และน าผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาต่อไป โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
4.2.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  

 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป นั้น 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับ และ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา จึงขอใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่า
การจัดท าข้อบังคับจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้   

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
โดยอนุโลม รายละเอียดประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ปรากฏตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนวันที่ 
8 มกราคม 2565 ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ส่วนผู้เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการหลังวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จนกว่าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้  

 ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแบบฟอร์มให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

 4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แทนต าแหน่งท่ีว่าง  

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1502/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่มีกรรมการ จ านวน 3 ราย คือ รองศาสตราจารย์ประมุข  
อุณหเลขกะ นายเจษฎา จันทร์ผา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย อรัญชัย พ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ นั้น  

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อยังคับ พ.ศ. 2563 จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามองค์ประกอบในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้  
 (8) ผู้แทนคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือเทียบเท่า ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
 (10)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
เป็นกรรมการ 
 (11)  ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

  และข้อ 7 วรรคแรก ก าหนดว่า “กรรมการตามข้อ 5 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) และ (11) มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้” และข้อ 7 วรรคสี่ ก าหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการ
ตามข้อ 5 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) และ (11) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง
แทนแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่
น้อยว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้”  

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบข้อ 5 (10) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอรายชื่อกรรมการตามองค์ประกอบในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้  

 (8) ผู้แทนคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือเทียบเท่า ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ 

 (10) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ได้เสนอรายชื่อจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธงชัย อรัญชัย ทั้งนี้ ระหว่างการพิจารณารายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม 

 (11) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายสุบิน เอกจิตต์ 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 3 ราย ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการ 
3. นายสุบิน เอกจิตต์ กรรมการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 
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4.3.2 การขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รายนายสัญญา ค าจริง (เกณฑ์ปี 2550) 
(เอกสารลับ หน้า 17)  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
1. รับทราบผลการพิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ของผู้เสนอขอ 

ราย นายสัญญา ค าจริง 
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการให้นายสัญญา ค าจริง ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.3.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 
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4.3.3 พิจารณาการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 
และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (ข้อบังคับ ฯ ปี 2550) (เอกสารลับ หน้า 18 - 21) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
1. อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นางชลลดา ทวีคูณ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

2. อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นายสมพงษ์ พิริยายนต์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

3. อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุญธิดา ชุนงาม สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาในการทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเสียโอกาสที่จะได้เสนอขอต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งการประเมินการสอนก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการหรือแนวทางอย่างไร
ที่จะท าให้ระยะเวลาในการทาบทามและการประเมินการสอนเร็วขึ้น ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาด าเนินการ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
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4.3.4 พิจารณาการก าหนดต าแหนง่และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2560) (เอกสารลับ หน้า 22 - 23) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นางสาววันเพ็ญ ผลิศร สังกัดคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระท่ี 4.3.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.3.5 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2550) (เอกสารลับ หน้า 24 - 25) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการไม่อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ และให้มหาวิทยาลัยแจ้ง
ผลการพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.5 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.3.6 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (ข้อบังคับฯ ปี 2560)  
(เอกสารลับ หน้า 26 - 29) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการไม่อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ และให้มหาวิทยาลัย
แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการทราบต่อไป  

 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
1. การทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออ่านผลงานทางวิชาการค่อนข้างล่าช้าและใช้ระยะเวลานาน 

จึงควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
2. การประเมินผลการสอนและการประเมินผลงานทางวิชาการล่าช้า ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนด

ระยะเวลาหรือหาแนวทางการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกิน 1 ปี  

 ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.3.6 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.3.7 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563) (เอกสารลับ หน้า 30 - 31) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการไม่อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งผล
การพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.7 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) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 27 - 31 
2. เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 22 1 23 
3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 50 - 59 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 14 - 14 
5. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 67 - 67 
6. ศิลปศาสตร์ - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 13 181 1 195 

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

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. 
ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของสภาวิศวกร พ.ศ. 2558 

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 ทั้งนี้ โดยก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์นนทบุรี 

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

                 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดไว้ 
คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 
ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 ทั้งนี้ โดยก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอน  
ณ ศูนย์หันตรา 

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

                 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) ในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. 
ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545   

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
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 ทั้งนี้ โดยก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์นนทบุรี 

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

                 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกุมภาพันธ์ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา นั้น  

 ในการนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อน
การประชุมสัมมนาดังกล่าวออกไป โดยให้ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามก าหนดการเดิม คือ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) และประกอบกับคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ จะพิจารณายกร่างข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงมีการก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 
2/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกุมภาพันธ์ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกุมภาพันธ์ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

(นายสถิตย์  อรุณแสง) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 


