
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งทีพ่ิเศษ 2/2565 
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (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. ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
13. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
14. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
15. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
18. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
19. ดร.คมสันต์   งามข า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
20. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
21. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
22. นายอนันทรัตน์   อยู่สบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
23. นายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
24. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
25. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี 
4. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. น.ส.มาลี ทวนทอง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
6. น.ส.ภาวิณี ชูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
7. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
8. นายพจน์ชนก สมบัติ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่อ่ืน จ านวน  
6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายพยุง ศักดาสาวิตร ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี 
ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ดร.คมสันต์ งามข า และนายอนันทรัตน์ อยู่สบาย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) มีจ านวน 17 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงพล ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง 
ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน และ รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี 
ผศ.เดชา พลเสน ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และ ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย ผศ.ประภาส กลับนวล และนายอ านาจ 
สุขแจ่ม และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวัลลภ มานะธัญญา น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ 
ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร และนายโอภาส เขียววิชัย จึงมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม จ านวน 23 ท่าน 
ซึ่งครบตามองค์ประกอบและมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
คือ 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จากนั้นจึงเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานการผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เป็นฉบับเดียวกัน ครั้งที่ 2 

  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่องรายงานผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เป็นฉบับเดียวกัน  
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เป็นฉบับเดียวกัน  
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมบุคลากรในงานกฎหมายและนิติการ  
โดยเฉพาะงานด้านธุรการ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อบังคับฉบับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้อยู่ในฉบับเดียวกันเพ่ือให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย บัดนี้ งานกฎหมายและนิติการ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
การรวบรวมข้อบังคับท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ครั้งที่ 2 จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
  1. ข้อบังคับว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ
วิธีการออกค าสั่ง และการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2550 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานบุคคล 
  2. ข้อบังคับว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานบุคคล 
  3. ข้อบังคับว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักอาศัย
ของมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ กองกลาง 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบการผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นฉบับเดียวกัน ครั้งที ่2  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการผลการรวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นฉบับเดียวกัน ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาจัดท าเชิงอรรถของระเบียบ
และข้อบังคับทุกฉบับให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด อาทิเช่น การย่อหน้า การระบุวันที่ประกาศใช้บังคับ รวมทั้ง
ความยาวเส้นก่อนเชิงอรรถ เป็นต้น 
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1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยกรณีเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน 

จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที ่
3.1 การด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด (ระเบียบวาระเดิม 3.2) โดย รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) รายงานการด าเนินการดังนี้ 

 เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2564 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2564 โดยประเด็นในส่วนของเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยได้มีการหารือกับสภามหาวิทยาลัยว่าจะขอส่งคืน
เป็นรายได้แผ่นดินในส่วนที่เป็นอัตราว่างไม่มีคนครอง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด 
แต่ประเด็นที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอเรียกเงินคืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากอัตราว่าง คืออัตราที่มีคนครอง 
ก่อนหน้าทีม่หาวิทยาลัยจะมีกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ในปี 2558 เนื่องจากถือว่าการที่มหาวิทยาลัย 
ได้หักเงินไว้ก่อนจะมีข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยไม่ได้น าเงินส่วนนั้นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
สวัสดิการให้กับพนักงานแต่อย่างใด หลังจากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและสืบหาข้อมูลแล้ว ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีกองทุนสวัสดิการมาตั้งแต่ปี 2550 แล้ว ซึ่งกองทุนสวัสดิการนั้นเป็นกองทุนที่ให้อ านาจ
กับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ก ากับดูแลการจัดตั้งกองทุน โดยมีชื่อเรียกว่า 
“กองทุนเพ่ือการพัฒนาและสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทีม่ีมานานมากแล้ว 
เพียงแต่มีการน ามาจัดสวัสดิการประเภทอื่น ๆ ประมาณปี 2558 จากเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยได้หารือกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าในส่วนที่จะเรียกคืนก่อนปี 2558 มหาวิทยาลัยจะขอไม่ส่งคืน ด้วยเหตุผลว่า
มหาวิทยาลัยมีระเบียบกองทุน ซึ่งเป็นการน าเงินที่หักไว้มาจัดเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงยินยอมให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งคืนเงินในส่วนที่หักไว้
ก่อนปี 2558 โดยให้มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือยืนยัน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้กับผู้อ านวยการส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือไปยังผู้อ านวยการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2565 เพ่ือยืนยันการไม่ส่งคืนเงิน พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐาน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่เข้ามาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ก็เห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งคืนเงินในส่วนที่หักไว้ก่อนหน้าปี 2558 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบข้อบังคับที่จัดสวัสดิการให้ก่อนหน้านั้นแล้ว เพียงแต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการตอบหนังสืออย่างเป็นทางการเท่านั้น  

2. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 3.5
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
(นางสาวมาลี ทวนทอง) รายงานการด าเนินการดังนี้ 

 ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท าหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว 
ตามหนังสือที่ อว 0656.18/218 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ติดต่อกลับมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   5 
 

 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ามีข้อบังคับหรือระเบียบใดที่เก่ียวข้องบ้าง หลังจากนั้นส านักงานตรวจสอบภายใน
จึงได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ฉบับ ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว 
ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนินการจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 1/2564 เมื่อวันที่ 

31 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3.1 การด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (ระเบียบวาระเดิม 3.2)  

 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินการจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ 
และให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการด าเนินการ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จ านวน 19 หน้า เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในครั้งก่อนและมาประชุมในครั้งนี้  
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยไม่มีการแก้ไข ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มิได้มาประชุมในครั้งก่อน แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(ระเบียบวาระเดิม 4.2.1) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ท าหน้าที่ศึกษาและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น และเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัย
และจรรยาบรรณลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบ
วาระนี้ออกไป โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

ในการนี้ คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการศึกษาการด าเนินการ
ทางวินัยและจรรยาบรรณของลูกจ้างตามหมวด 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 พบว่าในสัญญาจ้างลูกจ้างประเภทดังกล่าวก าหนดเรื่องการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ไว้ในข้อ 8 โดยก าหนดไว้ว่า “ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
และหากลูกจ้างผู้ใดกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้าง
ได้ทันที โดยมิต้องด าเนินการสอบสวนก่อน” ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้เพ่ิมเติม
กฎหมายฉบับที่จะน าไปใช้บังคับกับลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไว้ในสัญญาจ้างข้อ 8 ให้ชัดเจน 
และเห็นควรให้ตัดข้อความที่ก าหนดว่า “โดยมิต้องด าเนินการสอบสวนก่อน” ออกจากสัญญาจ้างข้อดังกล่าวด้วย 
โดยอาจแก้ไขเป็นว่า 

“ข้อ 8 ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องรักษาจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
และมีหน้าที่รักษาวินัยตามข้อบังคับของมหาวิยาลัย โดยให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับกับวินัยและการรักษาวินัยของลูกจ้างโดยอนุโลม ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
ลูกจ้างกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที” 

โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการ ก.บ.ม. ที่มีหน้าที่ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณากรณีดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควร
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ก.บ.ม. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาค้ าประกันแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างที่จ้าง
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ
ลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 
  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   7 
 

 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
น าผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปพิจารณา 
และให้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาค้ าประกันแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยว่า
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในมาตรา 681 มาตรา 681/1 มาตรา 686 มาตรา 691 และมาตรา 700 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

3.2  พิจารณาผลการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กรณีการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือต าแหน่งอ่ืน 
จากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท า
สัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าว (ระเบียบวาระเดิม 4.2.2) 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ท าหน้าที่ศึกษาและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น และเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาผลการศึกษาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
กรณีการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือต าแหน่งอ่ืน จากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควร
ให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอผลการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ 
1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาผลดีผลเสีย
กรณีการแต่งตั้งบุคคลอายุเกิน 60 ปี เป็นผู้บริหาร เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการศึกษากรณีดังกล่าว
แล้วเห็นว่าบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์สามารถถูกแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้  
แต่ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน จึงขอเสนอผลการศึกษากรณีดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ก.บ.ม. พิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขหรือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป และการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร นั้น หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม.  
จะก าหนดในภายหน้าแล้ว เห็นควรให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งด้วย โดยให้
ผู้บริหารผู้นั้นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีสิทธิได้รับเงินเดือนค่าจ้างเฉพาะส่วนต่างจากเงินบ าเหน็จบ านาญ  
ที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น 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 
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เช่นเดียวกัน โดย ก.บ.ม. อาจก าหนดให้เรื่องผลการตรวจสอบสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ในการพิจารณาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ ในการพิจารณาเรื่องนี้ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ามีประเด็น
ที่อาจเกี่ยวข้องเพ่ิมเติมหากจะจ้างผู้บริหารที่อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ เช่น กรอบอัตราก าลัง 
วิธีการบรรจุแต่งตั้ง วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวด้วย 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาผลการศึกษาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ กรณีการแต่งตั้ง
ผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือต าแหน่งอ่ืน จากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอ 
ที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
น าผลการศึกษาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ กรณีการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือต าแหน่งอ่ืน จากบุคคลที่มิใช่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคล
ดังกล่าวไปพิจารณา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้
สภาคณาจารย์และข้าราชการไปศึกษาผลดีผลเสีย กรณีการแต่งตั้งบุคคลอายุเกิน 60 ปี เป็นผู้บริหารนั้น ที่ประชุม
เห็นควรให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการโดยเร็ว และน าผลการศึกษามาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

3.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (ระเบียบวาระเดิม 4.2.3) 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป โดยให้น าไป
พิจารณาในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

 และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี ้
  1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12 วรรคสอง จากเดิมก าหนดว่า “ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมด้วยระบบทางไกล
ผ่านจอภาพด้วย” เปลี่ยนแปลงเป็น “ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย” 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 15 โดยเพ่ิมกรณีความเห็นแย้งตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 83 วรรคสอง มาระบุอยู่ในข้อบังคับข้อดังกล่าวด้วย 
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  3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 18 (5) โดยให้น าความในมาตรา 82 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 18 โดยเพ่ิมเติมเป็น
วรรคสองและวรรคสาม 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” 

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 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556” 
 “กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น  

เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และ  

ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” 

ทั้งนี้ งานสภาและเลขานุการกิจได้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เรียบร้อยแล้ว  
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 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 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 3.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

3.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3.1 และ 4.2.2 และมอบคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับด าเนินการต่อไป นั้น 

 กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น 

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

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่มีการแก้ไขสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. แก้ไขข้อ 5 วรรคแรก เป็นดังนี้ 
  “ข้อ 5 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 รวมถึงเอกสารแนบท้ายตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวและต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนีด้้วย” 

 2. แก้ไขข้อ 7 วรรคสอง เป็นดังนี้ 
  “ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้” 

 3. แก้ไขข้อ 8 เป็นดังนี้ 
 “ข้อ 8 ประธานกรรมการตามข้อ 7 (1) และกรรมการตามข้อ 7 (2) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ ตามข้อ 7 (1) และกรรมการ
ตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็น ก.พ.ว. 

 ในกรณีประธานกรรมการตามข้อ 7 (1) พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่งด้วย และให้สภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีประธานกรรมการตามข้อ 7 (1) พ้นต าแหน่ง ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีต าแหน่งกรรมการตามข้อ 7 (2) ว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งต าแหน่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตามข้อ 7 (2) จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 

 ในกรณปีระธานกรรมการ ตามข้อ 7 (1) หรือกรรมการตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ
และได้มีการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ โดยให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตามข้อ 7 (2) 
จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 
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 ในกรณีที่ประธานกรรมการ ตามข้อ 7 (1) หรือกรรมการตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้เลือกประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ ตามข้อ 7 (1) หรือกรรมการตาม
ข้อ 7 (2) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี ก.พ.ว. ขึ้นใหม่แล้ว” 

 4. แก้ไขข้อ 9 (5) เป็นดังนี้ 
  “(5) พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
เพ่ือด าเนินการอันอยู่ในอ านาจของ ก.พ.ว. ตามข้อบังคับนี้” 

 5. เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ 10 และล าดับข้อใหม่  
  “ข้อ 10 ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวชิาการของผู้ก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด นั้น 
ให้ยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมินจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แต่ในกรณีที่ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า
ผลงานทางวิชาการของผู้ก าหนดต าแหน่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด อาจก าหนดยกเว้นการประชุมก็ได้” 

 6. ข้อ 11 เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ 12 และแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดังนี้ 
  “ข้อ 12 ส าหรับบุคคลที่มีความพร้อมด้านประเมินการสอนก่อนด้านผลงานทางวิชาการ สามารถ
ยื่นเสนอขอรับการประเมินต่อมหาวิทยาลัยก่อนได้ โดยผลการประเมินการสอนมีผลใช้บังคับไม่เกินสามปีนับแต่วันที่
ผ่านการประเมิน หากมีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ให้ประเมินการสอนใหม”่  

 7. ให้เพ่ิมบทเฉพาะกาล เป็นดังนี้ 
 “ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และรายที่มหาวิทยาลัย
ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ 

  ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายทีม่หาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. รวมถึงเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนแล้วเสร็จ” 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

 4.1.1 พิจารณาการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก    

             ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 465/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะกรรมการได้ศึกษา จัดท า และน าเสนอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2584 โดยที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น ากรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2584 เป็นจุดเน้นเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นั้น 

 ในการนี้ เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดท า

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก และแก้ไขค าสั่งคณะกรรมการข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ

อ านาจหน้าที่ และสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานระดับ

คณะ สถาบัน ส านัก  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ

ของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก และให้มีการแก้ไขค าสั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ประธานกรรมการ

ปรึกษาหารือกับอธิการบดี เพ่ือก าหนดรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการครบถ้วนแล้ว 

ให้จัดท าค าสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.1.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

 4.2.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. ....  

 ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่11/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบวาระที ่4.2.1 
พิจารณาการขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบในหลักการขอปรับปรุงข้อบังคับ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว และมอบคณะกรรมการกฎและ
ระเบียบข้อบังคับด าเนินการต่อไป โดยมีสาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับ 1. ชื่อข้อบังคับ 2. บทนิยาม  
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 4. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง นั้น 

 กองบริหารงานบุคคล ได้น าเรื่องร่างข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ประชุม 
มีมติพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ทั้ง 2 ฉบับ และให้ท าประชาพิจารณ์ เป็นเวลา 30 วัน โดยเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ได้เผยแพร่ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 และแจ้งเวียนไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับใหม่ของมหาวิทยาลัย 
ภายในก าหนดระยะเวลา (ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565) เมื่อครบก าหนดพบว่าไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
ข้อบังคับฉบับ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาไม่เห็นชอบ 
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ หมวด 2 จ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  - ข้อ 7 (2) รองคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยเห็นควรก าหนดเป็น 
“ข้อ 7 (2) รองคณบดีเลือกกันเอง จ านวนสามคน” 
 - ข้อ 7 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของคณบดี และกรรมการตาม (2) (3) (4) 
จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ โดยเห็นควรเสนอให้ก าหนดกรรมการหนึ่งในสี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากศิษย์เก่าของคณะ  

 ซึ่งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาข้อคิดเห็นจากการท าประชาพิจารณ์แล้ว  
เห็นควรให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
ดังเดิม และคณะกรรมการมีมติปรับแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความเพ่ือให้ถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย และมอบให้กองบริหารงานบุคคลน า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ทั้ง 2 ฉบับ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่พิเศษ 2/2565 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับ
ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. .... 
 2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า 

สถาบันและส านัก พ.ศ. .... 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประจ าคณะ พ.ศ. .... ตามท่ีมีการแก้ไขสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1.1 แก้ไขข้อ 7 วรรคแรก เป็นดังนี้ 

“ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ  
(2) รองคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(3) หัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(4) คณาจารย์ประจ าภายในคณะ ที่มิได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของคณบดจี านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของคณบดีจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ” 

1.2 เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ในบทเฉพาะกาล เป็นวรรคสอง ของข้อ 20 
 “ในกรณีที่มีการเลือกกรรมการตามข้อ 7 (2) - (6) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 

จนถึงวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้กรรมการที่ได้รับเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับกรรมการตามข้อ 7 (2) - (6) 
ที่ได้รับเลือกตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ” 

2. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. .... ตามท่ีมีการแก้ไขสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 แก้ไขข้อ 7 วรรคแรก เป็นดังนี้ 
 “ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 

 (1) ผู้อ านวยการ เป็นประธานกรรมการ  
 (2) รองผู้อ านวยการซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (3) บุคลากรในสังกัดสถาบันหรือส านักแล้วแต่กรณี ที่มิได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

หรือรองผู้อ านวยการ ซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการจ านวนสามคน 

เป็นกรรมการ 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการจ านวนสามคน 

เป็นกรรมการ 
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2.2 แก้ไขข้อ 16 วรรคแรก เป็นดังนี้ 
 “ข้อ 16 ประธานกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่

ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน 
ที่ประชุมแทน” 

2.3 เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ในบทเฉพาะกาล เป็นวรรคสอง ของข้อ 20 
 “ในกรณีที่มีการเลือกกรรมการตามข้อ 7 (2) - (5) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 

จนถึงวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้กรรมการที่ได้รับเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับกรรมการตามข้อ 7 (2) - (5) 
ที่ได้รับเลือกตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ” 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  4.2.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
 

4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

 - ไม่มี - 
 

4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการของคณะ สถาบัน ส านัก 

 ตามที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที ่2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

 ในการนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความทันสมัย และสอดรับกับนโยบายของ
อธิการบดี จึงเห็นควรให้ส่วนราชการอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในช่วงเดือนเมษายน 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในช่วงเดือนเมษายน 2565 
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5.2 การเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) นั้น 

 ในการนี้ เนื่องจากประธานที่ประชุมติดภารกิจในวันดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เป็น วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
(เขตใต้) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/2565 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 

(นายสถิตย์  อรุณแสง) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


