
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)   

    

ผู้มาประชุม  

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
3. ผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
4. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
15. ดร.ภาสพิรุฬห์ 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. นายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
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26. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
27. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 
2. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี 
4. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. ผศ.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
8. นายอดุลย์ หาญวังม่วง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. น.ส.ภาวิณี ชูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
10. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
11. นายพจน์ชนก สมบัติ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 
12. น.ส.ชมพูนุท ก้อนทอง บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่อ่ืน จ านวน 11 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ นายวัลลภ มานะธัญญา  
ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และนายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.เดชา พลเสน  
ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และ ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
ได้แก่ ผศ.ประภาส กลับนวล และนายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
มีจ านวน 14 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงพล 
ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน นายพยุง ศักดาสาวิตร และ รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บรหิาร ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ 
ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง และ ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ดร.คมสันต์ งามข า ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย และนายอนันทรัตน์ 
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อยู่สบาย และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ 
ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร จึงมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม จ านวน 25 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบ
และมีจ 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 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย  
กล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ตามท่ีงานสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งท่ี 12/2564 ถึง ครั้งท่ี 1/2565 จ านวน 36 เรื่อง 

2. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือรอผลด าเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 1/2565 
จ านวน 51 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน จ านวน 27 เรื่อง เรื่องที่ส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน จ านวน 22 เรื่อง 
และเรื่องที่รอผลด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เรื่อง 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
โดยให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1. จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3.1 การด าเนินการ
ของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (ระเบียบ
วาระเดิม 3.2) ที่ประชุมเห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 ให้มหาวิทยาลัยประสานงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือหาข้อยุติ
เกี่ยวกับจ านวนเงินให้ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1.2 ให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบความคืบหน้าและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องนี้ 

2. จากการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงาน
แผนการปฏิบัติการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 
ที่ประชุมเห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 เนื่องจากใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ภายใน 3 เดือน ผู้รับผิดชอบจึงเสนอขอขยายระยะเวลาการด าเนินการออกไปอีก 30 วัน โดยที่ประชุมเห็นควร
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ใน
ฉบับเดียวกัน ออกไปอีก 30 วัน  

 2.2 เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดท ากรอบระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละเรื่อง ว่าจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบระยะเวลานั้น ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลา โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผิดวินัย 

 

1.2.2 รายงานผลการจัดท า แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 

 จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่พิเศษ 6/2564 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5.1 มอบนโยบายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีและ
ผู้บริหาร โดยได้มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องงานวิชาการ ไว้ดังนี้ 

 “การสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นคนดี มีความรู้ 
รักสู้งาน เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และสามารถท างานได้จริง โดยให้นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจกับสถานประกอบการ
ที่มีความใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เรียนให้มากที่สุด”  

 ในการนี้ จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2565 - 2568 ขึ้น เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ มีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) 
การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เพ่ิมเติมเรื่องการฝังตัวในสถานประกอบการและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ในกลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ สามารถน ามาใช้
ในการเรียนการสอนได้ 
 2. เพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมถึงการจัดท ากรอบระยะเวลา
การด าเนินการและติดตามผล ตามหลักการ PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ Plan (การวางแผน) 
Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (การด าเนินการ)  
 3. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบางกลยุทธ์ให้เป็นรูปธรรม โดยเน้นคุณภาพมากกว่าจ านวน เช่น กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนศูนย์พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ควรปรับเปลี่ยนเป็น การพัฒนาทักษะ
อาจารย์ในด้านใดบ้าง และกลยุทธ์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรูปแบบการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ควรปรับเปลี่ยนเป็น รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นต้น 

 

1.2.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568  

 ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 นั้น จึงขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ได้เชิญประชุมคณบดีและรองวิชาการ ทั้ง 6 คณะ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
เพ่ือน าเสนอแผนปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มทรส. พ.ศ. 2565 - 2568 เพ่ือทราบและเป็นแนวทาง 
การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยได้มอบหมายให้คณะพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ 
และส่งข้อมูลกลับมานั้น ขอสรุปหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ  

  2. ได้จัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนการบัณฑิตนักปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา แบบเร่งด่วน ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2565 ใช้ในการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2566 เสนอให้รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อน
ดังกล่าว 5 โครงการ เป็นเงิน 3,064,223 บาท ดังนี้ 
  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   6 
 

 

โครงการที่  1  การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกบักับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต  
จ านวน 34  หลักสูตร 10 รายวิชา  

1,630,000 

โครงการที่  2  การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาหลักสตูรใหม่/และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับกับทิศทางและ
แนวโน้มในอนาคต  

49,320 

โครงการที่  3  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรแบบเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System)  

168,910 

โครงการที่  4  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนากลวิธีการสอน (Didactic) วิธีวิธีการวัด
และประเมินประเมินผลเชิงสมรรถนะ และเทคนิคการสอนออนไลน์ ส าหรับบัณฑิต นักปฏิบัติ  

100,980 

โครงการที่  5  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับกับทิศทางและ
แนวโน้มในอนาคต   

1,115,033 

รวม 3,064,223 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 

 

1.2.4 รายงานผลการจัดท า แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 

 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตระยะสั้นของมหาวิทยาลัย และ
มอบให้น าเสนอแนวทางการเปิดหลักสูตระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ ต่อสภามหาวิทยาลัย  

 ในการนี้ จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 ขึ้น เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2568 

 

1.2.5 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้  

 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตระยะสั้นของมหาวิทยาลัย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ ดังนี้ 

 1. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ได้เชิญประชุมคณบดีและรองวิชาการ ทั้ง 6 คณะ  
เพ่ือชี้แจง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยได้มอบหมายให้คณะพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
และส่งข้อมูลกลับมานั้น ขอสรุปหลักสูตรที่แต่ละคณะจะด าเนินการ 
 2. ได้จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ ตามแผนดังกล่าว 
แบบเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2565 ส่งให้รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนดังกล่าว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ประเภท Non Degree จ านวนเงิน 
560,000 บาท 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น แบบไม่มีรายได้ 

 

1.2.6 รายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ 

  1. รายงานผลการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention  

     ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention โดยจะท าการ
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผู้เสนอชื่อยื่นใบสมัครมาเป็นผู้เช่า จ านวน 1 ราย 
ได้แก่ บริษัท เค เอส เอ พลัส จ ากัด จึงเรียนเชิญคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรับสมัครผู้เช่าโรงแรม เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการก าหนด ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 
เวลา 14.00 น. ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยทางคณะจะประกาศรับสมัครผู้เช่าฯ 
ครั้งที่ 2 ต่อไป  

 2. สัญญาเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention 

 ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะท างานก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การเช่าโรงแรม โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างสัญญาไปยังส านักงานอัยการสูงสุด และหนังสือจัดส่งข้อมูล
พร้อมเอกสารประกอบการชี้แจงข้อมูลตามประเด็นที่หน่วยงานร้องขอ ซึ่งทางส านักงานอัยการสูงสุดได้จัดส่งตัวอย่าง 
(ร่าง) สัญญาเช่าโรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ทที่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานอัยการสูงสุด โดยคณะท างานได้มีการประชุม
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เพ่ือจัดท าร่างสัญญาเช่าโรงแรมดังกล่าว และจัดส่งให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบความถูกต้อง โดยที่ส านักงาน
อัยการสูงสุดมีข้อสงสัยในบางประเด็นจึงได้มีหนังสือมายังคณะท างานให้ตอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
ร่างสัญญาเช่าโรงแรมเพ่ิมเติม และน าส่ง (ร่าง) สัญญาเช่าอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 2 
ให้กับส านักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเนื้อหาในสัญญาการเช่าโรงแรม แต่เนื่องจาก
ส านักงานอัยการสูงสุดมีข้อสังเกตบางประเด็นและต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับคณะท างานโดยตรง ซึ่งทาง
คณะท างานได้เดินทางเข้าพบท่านในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ขณะนี้สัญญาเช่าโรงแรมก าลังอยู่
ในกระบวนการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด หากผลการพิจารณาเป็นประการใดทางคณะจะรายงานให้ทาง
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & 
Convention คณะศิลปศาสตร์ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์  
 2. ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

1.2.7 รายงานการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) 

 ข้อมูลเดิม 

1. โครงการก่อสร้างหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) มีขนาดเนื้อที่ 11,520
ตารางเมตร เริ่มเมื่อปีงบประมาณ 2552 งบประมาณ 249,890,000 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. รูปแบบการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) 
2.1. การบริการที่จัดขึ้นภายในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2.2. การให้เช่าพื้นที่จัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกเก็บค่าเช่า 
2.3. การบริการพ้ืนที่ส าหรับหน่วยงานราชการ ยกเว้นค่าเช่า 

3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ที ่
รูปแบบการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) 
สถิติการบริการ 

รวม 
2562 2563 2564 

1 บริการพื้นที่จัดกิจกรรมภายใน มทรส. 9 ครั้ง 1 ครั้ง 11 ครั้ง 21 ครั้ง 
2 บริการพื้นที่จัดกิจกรรมหน่วยงานภายนอก 

(ยกเว้นค่าเช่า) 
1 ครั้ง - ครั้ง - ครั้ง 1 ครั้ง 

3 บริการพื้นที่จัดกิจกรรมหน่วยงานภายนอก 
(เก็บค่าเช่า) 

10 ครั้ง 7ครั้ง 1 ครั้ง 18 ครั้ง 

4 รายได้จากการบริการพื้นท่ี 818,000บาท 765,600 บาท 100,000 บาท 1,683,600 บาท 
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  โดยในปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลสนาม ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall)  

ตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1. ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน อาจจะเป็น หน่วยงานภายใน หรือ คณะกรรมการ 
4.2. ก าหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

(KTG Hall)  ให้เป็นระบบ 
4.3. รูปแบบการบริหารจัดการหอประชุมฯ ขอเสนอ 3 แนวทาง คือ 

4.3.1. มหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการเอง 
4.3.2. มหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ ร่วมกับ ผู้รับจ้างภายนอก 
4.3.3. หาผู้รับจ้างภายนอกมาบริหารจัดการหอประชุมฯ 

4.4. พัฒนาหอประชุมฯ ให้มีมาตรฐานรองรับการเป็นศูนย์การจัดงานสัมมนา ศูนย์ประชุม   
งานแสดงสินค้า  

4.5. มอบผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหอประชุมฯ ระยะ 3 ปี (2565  - 2567)  
เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและหารายได้ระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบพร้อมขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยในแนวทางการบริหาร
หอประชุมฯ ที่เสนอเพ่ือมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป   

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ  
สภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแนวทาง 
การบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) รวมทั้งตรวจสอบข้อกฎหมายว่า รูปแบบ
การบริหารจัดการหอประชุมฯ ทั้ง 3 แนวทาง สามารถด าเนินการได้หรือไม ่

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall)  
 2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ โดยจัดท ารายละเอียดเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย
ของแนวทางการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) รวมทั้งตรวจสอบข้อกฎหมายว่า 
รูปแบบการบริหารจัดการหอประชุมฯ ทั้ง 3 แนวทาง สามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
 3. ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ 1/2565 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 
28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จ านวน 35 หน้า เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข
รายงานการประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรอง
รายงานการประชุม รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ีพิเศษ 1/2565 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในครั้งก่อนและมาประชุมในครั้งนี้ 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 1/2565 โดยไม่มีการแก้ไข ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มิได้มาประชุมในครั้งก่อน แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 1/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ระเบียบ
วาระที่ 1.2.7 รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป โดยให้น ามาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจาก
ยังมิได้ผ่านการพิจารณาระเบียบวาระจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผล
การปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย นั้น โดยระเบียบวาระนี้จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงาน
ตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

 ในการนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 ให้จัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืน อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และจัดสรรให้กองทุนสวัสดิการ และตาม 
ข้อ 11 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การ
เก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงินและการจัดท าบัญชีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หมวด 3 
ข้อ 18 ได้ก าหนดให้กรรมการและเลขานุการ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่าย เงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 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 ที่ประชุมเห็นควรให้มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

4.1.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3 
ข้อ 3.2 เรื่องพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อ 10 (1) 
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเสนอ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2568  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏดังเล่ม
เอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 และให้ผู้เสนอตรวจสอบว่า
แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ทั้งนี้ หากพบว่าไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้เสนอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ต่อไป โดยที่ประชุมรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.1.2 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3 
ข้อ 3.3 เรื่อง พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประชุม  
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.เจษฎา จันทร์ผา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อ 10 (1) ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเสนอแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568   

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏดังเล่มเอกสารที่ได้
น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 และให้ผู้เสนอตรวจสอบว่าแผนยุทธศาสตร์
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ทั้งนี้ หากพบว่าไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้เสนอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ต่อไป โดยที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.1.2 นี้ 
เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.1.3 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3 
ข้อ 3.4 เรื่องพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชระ กัญจนกาญจน์ ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อ 10 (1) 
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเสนอ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   13 
 

 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏดังเล่ม
เอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 และให้ผู้เสนอตรวจสอบว่า
แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ทั้งนี้ หากพบว่าไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้เสนอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ต่อไป โดยที่ประชุมรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

4.2.1 พิจารณาผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

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

ในการนี้ คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการศึกษาการด าเนินการ
ทางวินัยและจรรยาบรรณของลูกจ้างตามหมวด 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 พบว่าในสัญญาจ้างลูกจ้างประเภทดังกล่าวก าหนดเรื่องการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ไว้ในข้อ 8 โดยก าหนดไว้ว่า “ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การนั้นและหากลูกจ้างผู้ใดกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
เลิกจ้างได้ทันที โดยมิต้องด าเนินการสอบสวนก่อน” ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควร
ให้เพ่ิมเติมกฎหมายฉบับที่จะน าไปใช้บังคับกับลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไว้ในสัญญาจ้างข้อ 8  
ให้ชัดเจน และเห็นควรให้ตัดข้อความที่ก าหนดว่า “โดยมิต้องด าเนินการสอบสวนก่อน” ออกจากสัญญาจ้างข้อดังกล่าวด้วย 
โดยอาจแก้ไขเป็นว่า 

“ข้อ 8 ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องรักษาจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
และมีหน้าที่รักษาวินัยตามข้อบังคับของมหาวิยาลัย โดยให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับกับวินัยและการรักษาวินัยของลูกจ้างโดยอนุโลม ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
ลูกจ้างกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที” 
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โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการ ก.บ.ม. ที่มีหน้าที่ ในเรื่อง
ทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณากรณีดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควร
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ก.บ.ม. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาค้ าประกันแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างที่จ้าง
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ
ลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป 
โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 
4.2.2 พิจารณาผลการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กรณีการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือ  

ต าแหน่งอ่ืน จากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าว 

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

 ในการนี้ คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการศึกษากรณีดังกล่าว
แล้วเห็นว่าบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์สามารถถูกแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน จึงขอเสนอผลการศึกษากรณีดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้  
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ก.บ.ม. พิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขหรือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป และการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร นั้น หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม.  
จะก าหนดในภายหน้าแล้ว เห็นควรให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งด้วย โดยให้ผู้บริหาร 
ผู้นั้นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีสิทธิได้รับเงินเดือนค่าจ้างเฉพาะส่วนต่างจากเงินบ าเหน็จบ านาญที่ได้รับอยู่
ในขณะนั้น เท่านั้น 

 ในส่วนของกรณีผู้บริหารที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะด ารงต าแหน่ง นั้น ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณามอบหมายให้ ก.บ.ม. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกรณีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณี ก.บ.ม. 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วและหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. ก าหนดบุคคลนั้นจะเป็น
ผู้บริหารต่อไปได้ควรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งก่อน โดยให้ผู้บ ริหารผู้นั้นเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีสิทธิได้รับเงินเดือนค่าจ้างเฉพาะส่วนต่างจากเงินบ าเหน็จบ านาญที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น 
เช่นเดียวกัน โดย ก.บ.ม. อาจก าหนดให้เรื่องผลการตรวจสอบสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
พิจารณาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการปรับปรุง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ ในการพิจารณาเรื่องนี้ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ามีประเด็นที่อาจ
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมหากจะจ้างผู้บริหารที่อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ เช่น กรอบอัตราก าลัง 
วิธีการบรรจุแต่งตั้ง วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวด้วย 
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาผลการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กรณี 
การแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือ ต าแหน่งอ่ืน จากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป 
โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเสนอผลการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 
4.1.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาผลดีผลเสียกรณีการแต่งตั้งบุคคลอายุเกิน 60 ปี เป็นผู้บริหาร เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ 

 

4.2.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 12 วรรคสอง จากเดิมก าหนดว่า “ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมด้วยระบบทางไกล
ผ่านจอภาพด้วย” เปลี่ยนแปลงเป็น “ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย” 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 15 โดยเพ่ิมกรณีความเห็นแย้งตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 83 วรรคสอง มาระบุอยู่ในข้อบังคับข้อดังกล่าวด้วย 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 18 (5) โดยให้น าความในมาตรา 82 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 18 โดยเพิ่มเติม 
เป็นวรรคสองและวรรคสาม นั้น 

 ในการนี้ งานสภาและเลขานุการกิจได้เสนอระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านการตรวจสอบจาก  
งานกฎหมายและนิติการ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
13 มกราคม 2565 โดยคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมีมติให้แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ดังนี้ 

1. เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ในบทอาศัยอ านาจหน้าที่สอง จากเดิม “...ในการประชุมครั้งที่ ../.....  
เมื่อวันที่ ................ 2565 สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้...” เป็น “ในการประชุมครั้งที่ ../....  
เมื่อวันที่ ............... 2565 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้” 
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2. เพ่ิมนิยามค าว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อ 3 โดยใช้ความ ดังนี้ 
“ข้อ 3 ให้เพ่ิมบทนิยามต่อไปนี้ ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม

ที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและ
แสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”” 

3. ให้ตัดข้อ 4 และน าความตามข้อ 4 ดังต่อไปนี้เพิ่มเป็นวรรคท้ายของข้อ 5 
“ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการ

ฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” 

4. แก้ไขข้อ 5 เป็นดังนี้ 
“ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของข้อ 18 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556” 
 “กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่ อไม่มีผู้เห็น 

เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และ 

ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” 

ทั้งนี้ งานสภาและเลขานุการกิจได้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เรียบร้อยแล้ว  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับ
ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอ
ที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป 
โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 
4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

     - ไม่มี - 
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4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

4.4.1 พิจารณาการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้สมัคร
และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศการรับสมัครเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 แล้วนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยอาจารย์แนะแนว
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เป็นผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย  
2. เป็นผู้สมัครที่มีข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามก าหนดการ

รับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
3. เป็นผู้สมัครที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติยกเว้นค่าสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัย 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
มีมติให้ความเห็นชอบ  

 สรุปจ านวนผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 และจ านวนผู้สมัครที่ได้จากการแนะแนว
ของอาจารย์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากคณะ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

คณะ แผนการรับ 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สมัคร ร้อยละจ านวนผู้สมัครจากการแนะแนว 

ที่ช าระเงินค่าสมัคร จากการแนะแนว เทียบกับผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัคร 
1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 603 73 12.11 

2 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

250 188 40 21.28 

3 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2,325 2,422 865 35.71 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 490 547 208 38.03 

5 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

980 1,896 71 3.74 

6 ศิลปศาสตร์ 285 400 44 11.00 
  รวม 5,065 6,056 1,301 21.48 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย โดยมี
ค่าสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี จ านวน 300 บาท/คน  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย 
โดยมีค่าสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี จ านวน  
300 บาท/คน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้รายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานที่เปิดสอน 
ในคณะต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และขณะนี้ได้ครบก าหนดที่จะต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
ทุกรอบ 5 ปี 
 ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้คณะ
สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบรายวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมีข้อเสนอแนะ จ านวน 4 ข้อ ทั้งนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัตใิห้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
4.4.3 พิจารณามอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบมอบอ านาจให้สภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) และมีค าสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา จัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแทน ครม. 

 ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบนโยบายให้มหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือให้ประเทศไทยมีก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพ  
ที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที สอดรับกับ
บริบทโลกในปัจจุบันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณามอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาที่แตกต่างไป
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้สภาวิชาการไปด าเนินการศึกษาและพิจารณาว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานแตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่ ก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยรับไปประกอบการพิจารณา 
เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษา  
ในหลักสูตรดังกล่าวด้วย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

 จากก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ตามก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2565 คือ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) นั้น 

 ในการนี้ เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ที่ประชุมจึงเห็นควรเลื่อนก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยออกไป เป็น วันพฤหัสบดีที่ 
17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร  
ราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 
 

เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 
 
 
 

(นายสถิตย์  อรุณแสง) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 


