
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ 3/2565 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 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. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
18. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
19. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
20. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
21. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
22. ดร.คมสันต์   งามข า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
23. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
24. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
25. นายอนันทรัตน์   อยู่สบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
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26. นายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
27. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี 
4. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี 
5. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. น.ส.เบญจวรรณ คลีดิษฐ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
7. น.ส.ภาวิณี ชูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
8. น.ส.มาลี ทวนทอง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
9. น.ส.อภิญญา สกุลพราหมณ ์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
11. นายพจน์ชนก สมบัติ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่อ่ืน จ านวน 
17 ท่าน ประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายพยุง ศักดาสาวิตร 
น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ และนายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ 
ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี ผศ.เดชา พลเสน ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และ ผศ.ทิพย์วัน 
สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ดร.คมสันต์ งามข า ผศ.ประภาส 
กลับนวล นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย และนายอ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)  
มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงพล 
ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน นายวัลลภ มานะธัญญา และ ผศ. ดร.สุราษฎร์ 
พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และ ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย และมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ และ ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร จึงมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย



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

 

ผู้มาประชุม จ านวน 26 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบและมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) 
แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม โดยน าระเบียบวาระที่ 1.2.8 รายงานการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่
ในฉบับเดียวกัน มาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนด าเนินการตามระเบียบปกติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ตามท่ีงานสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งท่ี 11/2564 ถึง ครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 จ านวน 29 เรื่อง 

2. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือรอผลด าเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2563 ถึง ครั้งที่ พิเศษ 
2/2565 จ านวน 47 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน จ านวน 17 เรื่อง เรื่องที่ส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน จ านวน 
28 เรื่อง และเรื่องที่รอผลด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เรื่อง 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการมากพอสมควร แต่ไม่มีเงื่อนเวลา เพราะฉะนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าในการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการมาให้ข้อมูลว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จเมื่อใด เนื่องจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีช่องระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จไว้อยู่แล้ว แต่ก็มิได้มีการระบุลงไป  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 

1.2.2 รายงานการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2564 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 เสร็จเรียบร้อย โดยได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
2564) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานการเงินและให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 
2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 
3. งบกระแสเงินสด ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 

รายการ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,086,175,622.97 บาท 1,060,160,527.78 บาท 1,047,012,015.18 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,249,306,693.31 บาท 3,254,136,014.74 บาท 3,268,503,884.61 บาท 
หน้ีสินหมุนเวียน (80,120,888.20) บาท (81,091,637.53) บาท (106,909,057.05) บาท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (632,034,744.10) บาท (603,758,450.71) บาท (577,720,598.84) บาท 

สินทรัพย์สุทธิ 3,623,326,683.98 บาท 3,629,446,454.28 บาท 3,630,886,243.90 บาท 
ทุน 1,489,078,058.94 บาท 1,489,078,058.94 บาท 1,489,078,058.94 บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,861,921,051.67 บาท 1,873,198,264.26 บาท 1,873,198,264.26 บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 272,327,569.42 บาท 267,191,962.34 บาท 268,741,751.95 บาท 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 3.95 บาท (21,831.26) บาท (131,831.25) บาท 

สินทรัพย์สุทธิ 3,623,326,683.98 บาท 3,629,446,454.28 บาท 3,630,886,243.90 บาท 

2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 

รายการ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 
รายได้ 176,887,475.02 บาท 51,013,839.38 บาท 113,845,116.52 บาท 
ค่าใช้จ่าย (145,867,519.10) บาท (56,149,446.46) บาท (112,314,512.24) บาท 
รายการอื่นๆ ท่ีไม่ได้จากการด าเนินงาน - บาท - บาท 19,185.33 บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 31,019,955.92 บาท (5,135,607.08) บาท 1,549,789.61 บาท 
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3. งบกระแสเงินสด ประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 
รายการ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 84,093,231.36 บาท (19,771,400.15) บาท (22,770,077.37) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (24,714,743.67) บาท (4,858,551.71) บาท (14,397,331.71) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - บาท - บาท - บาท 

เงินสดคงเหลือ ณ  ต้นงวด 272,288,486.46 บาท 331,666,974.15 บาท 307,037,022.29 บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด 331,666,974.15 บาท 307,037,022.29 บาท 269,869,613.21 บาท 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2564 
 
1.2.3 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานการเงินดังกล่าวแล้วและให้ความเห็นชอบซึ่งประกอบด้วย 
 1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           3. งบกระแสเงินสด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
รายการ จ านวนเงิน 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,077,436,821.69 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,989,089,058.86 บาท 
หน้ีสินหมุนเวียน (126,128,573.64) บาท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (577,738,354.63) บาท 
สินทรัพย์สุทธิ 3,362,658,952.28 บาท 
ทุน 1,489,078,058.94 บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,873,580,893.34 บาท 
สินทรัพย์สุทธิ 3,362,658,952.28 บาท 

               2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
รายการ จ านวนเงิน 

รายได้ 1,294,066,758.11 บาท 
ค่าใช้จ่าย (1,293,038,228.59) บาท 
รายการอื่นๆท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน (174,184.36) บาท 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 854,345.16 บาท 
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   3. งบกระแสเงินสด ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

รายการ จ านวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 288,537,065.29 บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (199,902,057.77) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                  -    บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี   1  ตุลาคม     2563 181,234,605.69 บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี   30 กันยายน  2564 269,869,613.21 บาท 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 1.2.4  รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 1. รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

             ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 5223/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
เรื่อง คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 

1.1 เห็นชอบแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 

ที่ ประเภทรายได ้ แผน ผู้ก ากับหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 รายได้หรือผลประโยชนจ์ากค่าธรรมเนียมการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลยั 
209,018,000.00  รองฯ ดร.สุวุฒิ /  

รองฯ ผศ. ดร.สาลินันท์ 
คณะ/สวท./กค./กผ. 

2 รายได้หรือผลประโยชนจ์ากการวิจัยและการบริการ
วิชาการ  (เฉพาะสว่นเงินน าส่ง มหาวิทยาลัย) 

    5,500,000.00  รองฯ ดร.สุวุฒิ / รองฯ ผศ.ดร.สาลินันท์ 
/ รองฯ ดร.ภาสพิรุฬห ์

คณะ/สวท./สวพ./สวส./
สอ./กค./กผ. 

3 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สนิของ
มหาวิทยาลัย 

  14,500,000.00  รองฯ ดร.สุวุฒิ / รองฯ ดร.ณรงค์ศักดิ์ /  
รองฯ อ.เฉลิม / รองฯ รศ. ดร.ทรงวิทย์ 

คณะ/สอ./สวส./สวท./
สวพ./กบน./กบส./กบว./ 

กพ./กก./กค./กผ. 
4 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของ

มหาวิทยาลัย 
  10,000,000.00  รองฯ ดร.สุวุฒิ / 

รองฯ รศ. ดร.ทรงวิทย์ 
สอ./กค./กผ. 

5 รายได้หรือผลประโยชนอ์ื่น     3,000,000.00  รองฯ ดร.สุวุฒิ / 
รองฯ รศ. ดร.ทรงวิทย์ 

สอ./กค./กผ. 

 รวม 242,018,000.00   

 รายละเอียดตามเล่มแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565   
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1.2 มอบหมายหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก จัดท า Action Plan แผนการจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน หน่วยงาน ตามแผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เสนอคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สิน และการบริการทางวิชาการ
ที่ก่อรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพิจารณาและน าเสนอแผนรายหน่วยงานต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ภายในเดือนเมษายน 2565 โดยที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการด าเนินงานจัดท า Action Plan แผนการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สิน หน่วยงาน วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ มทรส. ชี้แจง
รายละเอียดในการด าเนินการจัดท า Action Plan และมอบหมายให้หน่วยงานไปด าเนินการจัดท าแผน โดยการระดม
ความคิดเห็นผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน และน าเสนอแผนการจัดหารายได้ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ 
มทรส. วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  

1.3 การด าเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว โดยให้ยึดหลัก ความรวดเร็ว สะดวก และถูกต้อง 
(ถูกกฎหมาย) และ มอบให้ มทรส. ไปปรับขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยยึดหลักการท างานที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
และในกรณีที่ต้องการปรับปรุงข้อบังคับเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการหารายได้ กับมหาวิทยาลัยให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการนโยบายฯ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอสภาตามขั้นตอนต่อไป 

1.4 การด าเนินงานการบริหารทรัพย์สินและการหารายได้ ตามแผนที่เสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ 
รับทราบ นั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอเพ่ิมเติม มอบให้ มทรส. ไปจัดท า Action Plan และรายได้ที่จะได้รับ โดยก าหนด
หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ ในแต่และแผนให้ชัดเจน น าเสนอผ่านคณะกรรมการจัดหารายได้ มทรส. พิจารณา
เบื้องต้น และเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเห็นชอบเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยจะต้องจัดเข้าประเภทของรายได้
ที่ก าหนดใน 5 ประเภท เท่านั้น 

2. รายงานผลการด าเนินงานการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ ไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2564) โดยมีรายรับจากการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
42,829,569.55 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ ประเภทรายได้ แผน ผล (ไตรมาส 1) ร้อยละ ผู้ก ากับหลัก 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 รายได้หรือผลประโยชน์จาก
ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

209,018,000.00  37,607,830.00 17.99 รองฯ ดร.สุวุฒิ /        
รองฯ ผศ. ดร.สาลินันท์ 

คณะ/สวท./ 
กค./กผ. 

2 รายได้หรือผลประโยชน์จากการ
วิจัยและการบริการวิชาการ  
(เฉพาะส่วนเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 

    5,500,000.00  833,455.28 15.15 รองฯ ดร.สุวุฒิ /             
รองฯ ผศ. ดร.สาลินันท์ / 

รองฯ ดร.ภาสพิรุฬห์ 

คณะ/สวท./
สวพ./สวส./สอ./

กค./กผ. 
3 รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  14,500,000.00  2,002,339.38 13.81 รองฯ ดร.สุวุฒิ /             

รองฯ ดร.ณรงค์ศักดิ์ / 
รองฯ อ.เฉลิม /              

รองฯ รศ.ดร.ทรงวิทย์ 

คณะ/สอ./สวส./
สวท./สวพ./กบน./
กบส./กบว./กพ./

กก./กค./กผ. 
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2. รายงานผลการด าเนินงานการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ ไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2564) (ต่อ) 

ที ่ ประเภทรายได้ แผน ผล (ไตรมาส 1) ร้อยละ ผู้ก ากับหลัก 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จาก
การลงทุนของมหาวิทยาลัย 

  10,000,000.00  1,795,073.05 17.95 รองฯ ดร.สุวุฒิ / 
รองฯ รศ. ดร.ทรงวิทย์ 

สอ./กค./กผ. 

5 รายได้หรือผลประโยชน์อื่น     3,000,000.00  590,871.84 19.70 รองฯ ดร.สุวุฒิ / 
รองฯ รศ. ดร.ทรงวิทย์ 

สอ./กค./กผ. 

 รวม 242,018,000.00  42,829,569.55 17.70   

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายการ
จัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
ในการน าเสนอระเบียบวาระนี้ นายพยุง ศักดาสาวิตร ในฐานะประธานประธานคณะกรรมการนโยบาย

การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
รายได้ของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 5 ประเภท โดยรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ตามแผนการจัดหา

รายได้และบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 คือ 242,018,000 บาท หน้าที่ของคณะกรรมการ คือ จะต้อง
ด าเนินการอย่างไรให้มีรายได้ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงจะท าให้งบประมาณของการจ่ายไม่มีปัญหา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายผู้ก ากับหลักของรายได้แต่ประเภทไว้แล้ว รายได้ประเภทที่ 1 เป็นรายได้หรือผลประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 209,018,000 บาท โดยมีผู้ก ากับหลัก คือ รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) และรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) รวมทั้งคณะทั้ง 6 คณะ ซึ่งจะต้องก ากับติดตาม
การด าเนินการให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากหากพิจารณาสถิติย้อนหลังไป 5 ปี มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการศึกษาได้น้อยลง เพราะนักศึกษามีจ านวนลดลงจาก 3,800 - 4,000 คน เหลือเพียง 2,800 - 3,000 คน 
รายได้ประเภทที่ 2 เป็นรายได้หรือผลประโยชน์จากการวิจัยและการบริการวิชาการ (เฉพาะส่วนเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 
ซึ่งมีจ านวนน้อย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 500 - 600 คน แต่มีงบประมาณ
ในส่วนนี้เพียง 5 - 6 ล้านบาท เพราะฉะนั้น จึงต้องการให้รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) และคณะต่าง ๆ 
ช่วยผลักดันส่วนนี้ต่อไป รายได้ประเภทที่ 3 เป็นรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จ านวน 
14,500,000 บาท ซึ่งเป็นหน้าที่ของรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) และรองอธิการบดีประจ าศูนย์พ้ืนที่ รวมถึง
ผู้อ านวยการกองกลางที่เป็นส่วนส าคัญ โดยรายได้ส่วนนี้มาจากสถานีบริการน้ ามัน การเช่าอาคารสถานที่ตามศูนย์
ต่าง ๆ และหอพัก เป็นต้น แต่มหาวิทยาลัยยังมีพ้ืนที่ที่ศูนย์สุพรรณกว่า 4 ร้อยไร่ และพ้ืนทีศู่นย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา อีกหลายร้อยไร่ จึงจะต้องด าเนินการต่อเพ่ือหารายได้ในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น รายได้ประเภทที่ 4 เป็นรายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ย และผลตอบแทนต่าง ๆ ส่วนรายได้ประเภทที่ 5 
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เป็นรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ซ่ึงรายได้ทั้ง 5 ประเภทนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าแผนในอีก 5 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่
ปี 2566 - 2570 เพ่ือผลักดันรายได้ให้เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 300 - 400 ล้านบาท จะได้เป็นสัดส่วนของรายได้จาก
งบประมาณแผ่นดินกับรายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 65 : 35 แต่ขณะนี้เงินรายได้มีสัดส่วนอยู่ที่ 80 : 20 เพราะฉะนั้น 
เรื่องนี้จึงเป็นนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
ไปช่วยวางระบบและก ากับติดตามให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ หากมหาวิทยาลัยสามารถลดรายจ่ายต่าง ๆ 
ได้มากขึ้น เงินรายได้เหล่านี้จะคงเหลือเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น การลดรายจ่ายจึงเปรียบเสมือนการเพ่ิมรายได้อย่างหนึ่ง 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงาน
ผลการด าเนินงาน โดยเห็นควรให้มีการวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลว่า โดยปกติรายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียม
การจัดการศึกษา หรือรายได้ประเภทต่าง ๆ จะได้รับมาในช่วงไตรมาสใด  
 

 1.2.5  รายงานผลการขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือเพ่ือหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่าสามารถแต่งตั้งได้หรือไม่ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.18/218 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น 

  บัดนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือมายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ กค 0409.2/7853 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

1.2.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารบูรณมงคล”  
ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จากเงินรายได้สะสม  

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเงินรายได้สะสมส าหรับการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารบูรณมงคล” 
ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในวันที่ 6 มกราคม 2565 จ านวนเงิน 7,602,305.27 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองพัน
สามร้อยห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) นั้น  

 บัดนี้ การด าเนินการเปิดอาคารบูรณมงคลได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารบูรณมงคล” ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จาก
เงินรายได้สะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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ล าดับที ่ คณะกรรมการ 
งบประมาณ 

ที่จัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1 ฝ่ายพิธีการ 52,920.00 52,920.00 0.00 
2 ฝ่ายพระสุธารสและพระกระยาหารกลางวัน 95,140.00 0.00 95,140.00 
3 ฝ่ายจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี 2,414,347.81 3,702,415.00 (1,288,067.19) 
4 ฝ่ายจัดท าหนังสือท่ีระลึกและของที่ระลึก 138,000.00 113,745.00 24,255.00 
5 ฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย 1,284,514.00 1,284,508.94 5.06 
6 ฝ่ายต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 308,880.00 213,869.83 95,010.17 
7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 623,664.77 561,718.65 61,946.12 
8 ฝ่ายการเงินและจัดหารายได้ทูลเกล้าถวาย 2,299,088.69 729,997.60 1,569,091.09 
9 ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 270,000.00 6,500.00 263,500.00 
10 ฝ่ายเตรียมการรับเสด็จ 18,000.00 18,000.00 0.00 
11 ฝ่ายสวัสดิการและปฐมพยาบาล 31,500.00 353,500.00 (322,000.00) 
12 ฝ่ายรายงานผลการด าเนินงาน 66,250.00 64,987.52 1,262.48 

รวม 7,602,305.27 7,102,162.54 500,142.73 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับเตรียมความพร้อมเปิด 
“อาคารบูรณมงคล” ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จากเงินรายได้สะสม 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับเตรียมความพร้อมเปิด 
“อาคารบูรณมงคล” ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จากเงินรายได้สะสม 

 
1.2.7 รายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 

 สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนการจัดหารายได้ฯ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยฯ ไปจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน จากการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้มอบให้หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแบบฟอร์มที่เห็นชอบร่วมกันและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ครั้งที 3/2565 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในส่วนของแผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการดังนี้  

 รายการ เป้าหมาย 
  รายได้จากเปิดบริการหลักสูตรระยะสั้น เก็บค่าลงทะเบียน     500,000.00  บาท 
1 การศึกษาข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากร จดักลุม่เป้าหมาย จัดกลุ่มประเภท

ของหลักสูตร  

40 หลักสูตร 

1.1 การพัฒนาทักษะอาชีพ (Up/Re/New Skill) กลุ่ม ภาคอุตสาหกรรมและธุรกจิ 12 หลักสูตร 
1.2 การพัฒนาทักษะบุคลากร กลุม่ภาครัฐ 6 หลักสูตร 
1.3 การพัฒนาทักษะอาชีพ กลุ่มผูสู้งอายุ 12 หลักสูตร 
1.4 การพัฒนารายวิชาเพื่อการสะสมหน่วยกติ กลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา 10 รายวิชา 
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 รายการ เป้าหมาย 
  รายได้จากเปิดบริการหลักสูตรระยะสั้น เก็บค่าลงทะเบียน     500,000.00  บาท 
2 น าเสนอ มหาวิทยาลัยฯ ผ่านคณะกรรมการจัดหารายไดฯ้ ภายใน 31 มีนาคม 2565 
3 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูรระยะสั้นแบบมรีายได้ ภายใน 30 เมษายน 2565  
4 จัดท าแผนประชาสมัพันธ์ หลักสตูรฯ เริ่ม เมษายน 2565    
5 ด าเนินการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร เริ่ม เมษายน 2565    
6 ติดตามประเมินผลหลังจัดการฝึกอบรม หลังเสร็จสิ้นแต่ละหลักสูตร  
7 สรุปผลการด าเนินการ เสนอ คณะกรรมการนโยบายการหารายได้ฯ  สรุปตดิตามผลรายเดือน 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 
 

 1.2.8 รายงานการรวบรวมระเบียบข้อบังคับท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกันให้เป็นไปตามรูปแบบเช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏ
ตามความทราบแล้ว นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบการรวบรวม
ระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 19 ฉบับ โดยมหาวิทยาลัยได้รับรายงาน 
จ านวน 4 ครั้ง และมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1  
 รายงานการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก ่
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2553 
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 ข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ แต่ปรากฏหลักฐานการเกษียนหนังสือสั่งการของรองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) 
ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าลงนามในฐานะรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี หรือ 
ก ากับดูแลงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลรวบรวม
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
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 ครั้งที่ 2 
 รายงานการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก ่
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่ง 
และการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2550 (กองบริหารงานบุคคล) 
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 (กองบริหารงานบุคคล) 
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักอาศัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  

 ข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย 
 ไม่ปรากฏหลักฐานการสั่งการของมหาวิทยาลัยกลับมายังกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  

 ครั้งที่ 3 
 รายงานการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับ จ านวน 5 ฉบับ ได้แก ่
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2563 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
 (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 (กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี) 
 (5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 

 ข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย 
 ปรากฏหลักฐานการเกษียนหนังสือสั่งการของรองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) แต่ไม่สามารถระบุ
ได้ว่าลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลกองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี หรือก ากับดูแลงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล
รวบรวมเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/3565 ต่อไป  

 ครั้งที่ 4  
 รายงานการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก ่
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี
และผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552 
 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
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 ข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย 
 ปรากฏหลักฐานการเกษียนหนังสือสั่งการของรองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) แต่ไม่สามารถระบุ
ได้ว่าลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลกองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี หรือก ากับดูแลงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล
สรุปข้อมูลของความก้าวหน้าเพื่อเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ  

 ครั้งที่ 5  
 รายงานการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร 
ในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ครั้งที่ 6 
 รายงานการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับ จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้เป็นไปตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 19 ฉบับ ตามเอกสารหลักฐานตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ นายพจน์ชนก สมบัติ นิติกร งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล รายงานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยว่างานรวบรวมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายฉบับรวมอยู่
ในฉบับเดียวกันตามรูปแบบส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพียง 19 ฉบับเท่านั้น ปรากฏตามข้อบังคับ 19 ฉบับ
ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ แต่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ 
อธิการบดี ด าเนินการตรวจสอบว่าตั้งแต่เปิดท าการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศจนถึงปัจจุบัน มีข้อบังคับเพียง 19 ฉบับ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจริงตามที่นายพจน์ชนก สมบัติ แถลงหรือไม่ 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีทราบแล้วรับจะด าเนินการให้ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานการรวบรวมระเบียบข้อบังคับท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 
 2. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ด าเนินการตรวจสอบว่า
ตั้งแต่เปิดท าการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศจนถึงปัจจุบัน มีข้อบังคับ
เพียง 19 ฉบับ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจริงตามที่นายพจน์ชนก สมบัติ แถลงหรือไม่ เพ่ือให้ครอบคลุม ครบถ้วน และ
น ามารายงานสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ 2/2565 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จ านวน 17 หน้า เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข
รายงานการประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรอง
รายงานการประชุม รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 

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

     - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

4.1.1 พิจารณาการขอใช้งบประมาณส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
และประจ าปีการศึกษา 2563 จากเงินรายได้สะสม จ านวนเงิน 6,935,900 บาท (หกล้านเก้าแสน
สามหม่ืนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 และประจ าปี
การศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี นั้น 

 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้จัดให้มีพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้ถูกโอนเป็นรายได้สะสม และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มีการรับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 2 ครั้ง ท าให้งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรส าหรับ
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งานพระราชทานปริญญาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประมาณการจากจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564 ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ท าให้มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม จากเงินรายได้สะสม จ านวนเงินทั้งสิ้น 6 ,935,900 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพัน 
เก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางจ านวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 และ  
ปีการศึกษา 2563 

ประเภท 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ได้รับจัดสรร 
ปี 2565 

ส าเร็จการศึกษาจริง ผลต่าง 
ได้รับจัดสรร 

ปี 2565 
ส าเร็จการศึกษาจริง ผลต่าง 

บัณฑิต 2,101 3,599 1,498 0 2,529 2,529 
มหาบัณฑิต 30 44 14 0 31 31 

งบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติม  

 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

บัณฑิต =1,498*1,700 2,546,600.00 =2,529*1,700 4,299,300.00 
มหาบัณฑิต =14*2,000 28,000.00 =31*2,000 62,000.00 
รวม  2,574,600.00  4,361,300.00 
รวมจ านวนเงินท่ีขออนุมัติเพิ่มเติมทั้งสิ้น 6,935,900.00 

 หมายเหตุ   
 บัณฑิต จ านวนเงิน 1,700 บาท มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิเรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 มหาบัณฑิต จ านวนเงิน 2,000 บาท มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 

 ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ถูก
เรียกเก็บจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 23 ก าหนดว่า “เงินรายได้สะสมที่จะน าไปใช้ ให้ใช้ได้เฉพาะเงินรายได้สะสม
ส่วนที่สูงกว่าจ านวนเงินได้สะสมขั้นต่ า ซึ่งได้แก่จ านวนสองเท่าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมของปีก่อน โดยในแต่ละปีให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของเงินรายได้สะสมส่วนที่สูงกว่าเงินรายได้
สะสมขั้นต่ า” และข้อ 24 วรรคสอง ก าหนดว่า “ทุกครั้งที่มีการใช้เงินรายได้สะสม ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการกองคลัง
ที่จะต้องรายงานสถานะของเงินรายได้สะสมและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23 หรือไม่” กองคลังจึงขอรายงานสถานะของเงินรายได้สะสมดังนี้ 
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ตารางแสดงสถานะของเงินรายได้สะสม 

รายการ จ านวนเงิน 

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปรีวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปีก่อน 248,701,600.00 

2. ต้องมีเงินรายได้สะสมขั้นต่ า 2 เท่าของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ ปีก่อน (ข้อ.1 * 2) 497,403,200.00 
3. จ านวนเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 584,718,621.21 

4. ส่วนท่ีเกิน 2 เท่าตามข้อบังคับ (ข้อ.3 - ข้อ.2) 87,315,421.21 

5. ส่วนที่เกินน าไปใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของเงินรายได้สะสมส่วนที่สูงกว่าเงินรายได้สะสมขั้นต่ า (ข้อ.4 * 35%) 30,560,397.42 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอใช้งบประมาณส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
และประจ าปีการศึกษา 2563 จากเงินรายได้สะสม จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,935,900 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่น
ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัตใิห้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสม จ านวนเงิน 6,935,900 บาท 
(หกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสม จ านวนเงิน 
6,935,900 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.1.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.1.2  พิจารณาการขอใช้งบประมาณส าหรับค่าปัจฉิมนิเทศ จากเงินรายได้สะสม จ านวนเงิน 
1,025,250 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
และมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คืนเงินค่าปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จ านวน
คนละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องขอรับเงินค่าปัจฉิมนิเทศคืน ผ่านระบบออนไลน์ นั้น 

 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จากประมาณการ
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 2,101 คน อัตราค่าปัจฉิมนิเทศที่ได้รับ
จัดสรรคนละ 250 บาท เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการปัจฉิมนิเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา 
แต่มีนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอรับเงินค่าปัจฉิมนิเทศคืน จ านวน 2,215 คน ซึ่งได้จ่ายช าระค่าปัจฉิมนิเทศ ไว้ในอัตรา
คนละ 700 บาท ดังนั้นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรส าหรับค่าปัจฉิมนิเทศจึงไม่เพียงพอที่จะคืนให้แก่
นักศึกษา จ านวนเงิน 1,025,250 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จ านวนเงิน/นักศึกษา จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

2,101 250 525,250.00 

งบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติม 

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนเงิน 
ที่จัดสรร 

ต่อหัวนักศึกษา 

จ านวนเงินที่ต้องคืน
ต่อหัวนักศึกษา 

ผลต่างของจ านวนเงิน 
ที่ต้องคืนต่อหัวนักศึกษา 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ต้องขอเพ่ิม 

2,101 250 700 450 =2,101*450 945,450.00 

114 0 700 700 =114*700 79,800.00 

2,215 จ านวนงบประมาณที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม 1,025,250.00 

 หมายเหตุ จ านวนนักศึกษา 114 ราย คือจ านวนนักศึกษาส่วนที่เกินจากที่ตั้งงบประมาณไว้ 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 23 ก าหนดว่า “เงินรายได้สะสมที่จะน าไปใช้ ให้ใช้ได้เฉพาะเงินรายได้สะสม
ส่วนที่สูงกว่าจ านวนเงินได้สะสมขั้นต่ า ซึ่งได้แก่จ านวนสองเท่าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมของปีก่อน โดยในแต่ละปีให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของเงินรายได้สะสมส่วนที่สูงกว่าเงินรายได้
สะสมขั้นต่ า” และข้อ 24 วรรคสอง ก าหนดว่า “ทุกครั้งที่มีการใช้เงินรายได้สะสม ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการ
กองคลังที่จะต้องรายงานสถานะของเงินรายได้สะสมและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าการใช้จ่ายเงินรายได้
สะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23 หรือไม่” กองคลังจึงขอรายงานสถานะของเงินรายได้สะสมดังนี้ 

ตารางแสดงสถานะของเงินรายได้สะสม 

รายการ จ านวนเงิน 

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปรีวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปีก่อน 248,701,600.00 

2. ต้องมีเงินรายได้สะสมขั้นต่ า 2 เท่าของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของปีก่อน (ข้อ.1 * 2) 497,403,200.00 
3. จ านวนเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 584,718,621.21 

4. ส่วนท่ีเกิน 2 เท่าตามข้อบังคับ (ข้อ.3 - ข้อ.2) 87,315,421.21 
5. ส่วนที่เกินน าไปใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของเงินรายได้สะสมส่วนทีสู่งกว่าเงินรายได้สะสมขั้นต่ า (ข้อ.4 * 35%) 30,560,397.42 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องดังกล่าว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอใช้งบประมาณส าหรับค่าปัจฉิมนิเทศ จากเงินรายได้สะสม จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
1,025,250 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซ่ึงบัญญัตใิห้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสม จ านวนเงิน 1,025,250 บาท 
(หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสม จ านวนเงิน 
1,025,250 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.1.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง นั้น 

 ในการนี้ ได้พบประเด็นซึ่งสมควรน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้ 
 1. ตามข้อ 5 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ 

พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าไว้ว่า “มีประสบการณ์
ในการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าสามปี” จึงมีประเด็นปัญหาว่า ไม่น้อยกว่าสามปี
นับถึงวันใด 

 2. ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยสภาวิชาการ 
พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งตาม (2) ก าหนดว่า “หัวหน้า
หน่วยงานหรือข้าราชการในส านักงานอธิการบดี ไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ” และ (3) ก าหนดว่า “ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเห็นชอบเป็นกรรมการและเลขานุการ” จึงมีประเด็นปัญหาว่า 
การก าหนดเพียงข้าราชการซึ่งไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการรอนสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ และ
ในปัจจุบันจ านวนข้าราชการลดน้อยลง จึงเห็นสมควรให้สิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ 10 ของข้อบังคับ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ด้วยหรือไม่ 

 3. ตามข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยสภาวิชาการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งนิยามคณาจารย์ประจ า หมายความว่า “บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัยเป็นการประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย” ซึ่งจากนิยามดังกล่าว 
มิได้ก าหนดว่า คณาจารย์ประจ ามิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จึงมีประเด็นว่า กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ า 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีจะพ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ าหรือไม่ 

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

 ทั้งนี ้จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ 2 ควรให้สิทธิ
ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อความว่า “บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย” ส่วนประเด็นที่ 3 
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ า หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารหรือ
คณบดี จะต้องพ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ าไปโดยปริยาย เนื่องจากค านิยาม
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 มีความชัดเจนอยู่แล้ว และ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุว่า ต าแหน่งวิชาการ 
ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ และต าแหน่งอ่ืนตามที ่
ก.พ.อ. ก าหนด 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ตามข้อ 5 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ 
พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าไว้ว่า  “มีประสบการณ์
ในการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าสามปี” ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขเป็น “มีประสบการณ์
ในการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง” 

2. ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 
ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งตาม (2) ก าหนดว่า “หัวหน้าหน่วยงาน
หรือข้าราชการในส านักงานอธิการบดี ไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ” และ (3) ก าหนดว่า “ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเห็นชอบเป็นกรรมการและเลขานุการ” ที่ประชุมเห็นควรให้สิทธิ
ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  โดยให้ใช้ข้อความ 
ที่มีความหมายเป็นกลางว่า “บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย”  

3. ตามข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ตามนิยามค าว่าคณาจารย์ประจ า หมายความว่า “บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัยเป็นการประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย” ซึ่งจากนิยาม
ดังกล่าว ที่ประชุมเห็นว่า กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ า หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
หรือคณบดี จะต้องพ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ าไปโดยปริยาย  เนื่องจาก
ค านิยามดังกล่าวมีความชัดเจนอยู่แล้ว และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุว่า ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก ่ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ และต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมเติมประเด็นการพ้นจากต าแหน่งในข้อ 22 
วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 เป็นดังนี้ 

“(7) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประเภทนั้น ๆ”  
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 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีประเด็นใดที่ควรแก้ไขเพ่ิมเติมนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมได้ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.2.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

4.3.1 พิจารณาแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 สืบเนื่องจากค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 3050/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม
ตามท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด รอบปีการประเมิน 2563 และจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570 
ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2564  
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดส่งผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาก าลังคนฯ ดังกล่าว ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้วนั้น 

 ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ที่ อว 0224.1/ว19842 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้แจ้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ประกาศ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสังกัดกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
และ สป.อว. ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงานรอบปีการประเมิน 2564 ตามรายการ
ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในระบบประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น 

 ในการนี้ เพ่ือให้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรยกเลิกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 3050/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และแก้ไขค าสั่งและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจ หน้าที่ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับความในข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อค าสั่ง จากเดิม “คณะกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” เป็น “คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กร
ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” 

2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ เป็นดังนี้ 
1) ศาสตราจารย์ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการ 
2) ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กรรมการ 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3) อธิการบดี กรรมการ 
4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
5) นายพยุง  ศักดาสาวิตร กรรมการ 
6) ศาสตราจารย์สุมาลี  สังข์ศรี กรรมการ 
7) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ กรรมการ 
8) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิจัย กรรมการ 
9) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านแผนและงบประมาณ กรรมการ 
10) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
11) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
12) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
15) นายสามารถ  วัฒนวิจิตร กรรมการ 
16) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
17) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18) นางสาวชนัญชิดา  หงษ์ปาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. เห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ดังนี้ 
1) ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และประเมินตนเองตามตัวชี้วัด

ศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 
2) ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนการผลิต

ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรร
งบประมาณ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3) มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการประเมินผล การด าเนินงาน
และศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมาย 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.3.2 พิจารณายุบเลิกคณะกรรมการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องมี และการลดจ านวนกรรมการและ 
คณะเลขานุการที่มีมากเกินความจ าเป็นหรือเพิ่มจ านวนตามความจ าเป็น 

 ด้วยปัจจุบันมีคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งบางชุดไม่มีความจ าเป็นต้องมี 
หรือบางชุดมีจ านวนกรรมการและคณะเลขานุการมากเกินความจ าเป็น หรือบางชุดมีกรรมการและคณะเลขานุการ
น้อยกว่าความจ าเป็น  

 ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยส ารวจว่ามี
คณะกรรมการชุดใดที่ไม่มีความจ าเป็นต้องมี และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้อง
ลดหรือเพ่ิมจ านวนกรรมการหรือคณะเลขานุการหรือไม่ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือพิจารณายุบเลิก
หรือลดหรือเพ่ิม แล้วแต่กรณี ต่อไป 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้สอดคล้องกับ
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 3335 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบ
คณะกรรมการเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระส าคัญว่า “คณะรัฐมนตรี
ได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ลงมติ 

1. เห็นชอบแนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 
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2. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐส ารวจจ านวน ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และพิจารณาความคงอยู่ของ
คณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เหลืออยู่เพียงเท่าที่จ าเป็น ตามค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากเห็นว่า
คณะกรรมการคณะใดที่ยังคงมีความจ าเป็นที่จะยังคงต้องอยู่ต่อไป ให้แจ้งเหตุผล ระบุภารกิจที่ชัดเจน ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา และวันสิ้นสุดของคณะกรรมการในกรณีที่สามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและภารกิจสิ้นสุดได้ 
โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตามกฎหมายและอนุบัญญัติรับผิดชอบด าเนินการและรายงานต่อรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายและอนุบัญญัติ แล้วแต่กรณี  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ
ส ารวจว่ามีคณะกรรมการชุดใดที่ไม่มีความจ าเป็นต้องมี และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะพิจารณาว่ามีความจ าเป็น 
ต้องลดหรือเพ่ิมจ านวนกรรมการหรือคณะเลขานุการหรือไม่ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือพิจารณายุบเลิก
หรือลดหรือเพ่ิม แล้วแต่กรณี ในการประชุมครั้งถัดไป  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการส ารวจและพิจารณายุบเลิกหรือลดหรือเพ่ิม แล้วแต่กรณี 
ทุกครั้งที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.3.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565   
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จากการที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 4.5 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
และการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตามล าดับ 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยอยู่ระหว่างเสนอ
เข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป           

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565  
ระดับปริญญาตรี โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 ข้อ 19 วรรคสาม ก าหนดว่า “หลักสูตรที่จะรับนักศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว ไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนเปิดรับนักศึกษา” มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565  

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

                 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของ
สภาวิศวกร พ.ศ. 2558 

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

ครัง้ที่ วันที่ ครัง้ที่ วันที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 วท.บ. นวัตกรรมและการจัดการข้อมลูธุรกจิอตุสาหกรรม 4 ปี หันตรา  1/2565   5 ม.ค. 2565  1/2565   24 ม.ค. 2565 30
2 วท.บ. นวัตกรรมและการจัดการข้อมลูธุรกจิอตุสาหกรรม 4 ปี สุพรรณบุรี  1/2565   5 ม.ค. 2565  1/2565   24 ม.ค. 2565 30
3 ทล.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปี นนทบุรี  12/2564   1 ธ.ค. 2564  1/2565   24 ม.ค. 2565 20
4 ทล.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปี หันตรา  12/2564   1 ธ.ค. 2564  1/2565   24 ม.ค. 2565 20
5 ทล.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปี สุพรรณบุรี  12/2564   1 ธ.ค. 2564  1/2565   24 ม.ค. 2565 20

รวม หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกติ 120
รวม 120

สภาวิชาการ
คณะกรรมการกลัน่กรอง

หลกัสตูร
แผน

การรับ
นักศึกษา

ล าดับที่ หลกัสตูร สาขาวิชา ศูนย์
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 ทั้งนี้ โดยก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

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

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

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

 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. 
ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 ทั้งนี้ โดยก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

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



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   26 
 

 

                 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพ่ือน าเสนอ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้น าเสนอ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง

มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

  โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ต่อไป 

  ทั้งนี้ โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน 

ณ ศูนย์หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าเสนอ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ

ที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ
ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

  โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้ โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนยห์ันตรา และศูนย์สุพรรณบุรี  

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
ให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไปทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.5 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม 
การสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร์ 

 คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554  

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
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 โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
ณ ศูนย์หันตรา และศูนย์นนทบุรี รายละเอียดดังเล่มหลักสูตร 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร์ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร์ และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที ่4.4.6 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เนื่องจากนายธีรชาติ 
นุสโส เป็นอาจารย์ประจ าศูนย์นนทบุรี จึงเปลี่ยนเป็น นายเจษฎา แก้ววิชิตร 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายธงชัย  อรัญชัย ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ 
- 

นายธงชัย  อรัญชัย ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ 
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

นายสุริยา  น้ าแกว้ วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
- 

นายสุริยา  น้ าแกว้ วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(เครื่องมือกล) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(เครื่องมือกล) 
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1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี (ต่อ) 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์  ศิลาชยั วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
- 

ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์  ศิลาชยั วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
 อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ  อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ 
นายอติศักดิ์  ไสวอมร วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

- 
นายอติศักดิ์  ไสวอมร วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
นายธีรชาติ  นุสโส ค.อ.ม. เครื่องกล เป็นอาจารย์ประจ า

ศูนย์นนทบุร ี
นายเจษฎา  แก้ววิชิตร วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

 ค.อ.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ป ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธงชัย  อรัญชัย ปร.ด. 
ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 

2558 
2549 
2545 

อาจารย ์ นายสุริยา  น้ าแกว้ วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2542 

อาจารย ์ ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัย วศ.ม. 
อส.บ. 

 วิศวกรรมการผลิต 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2561 
2551 

อาจารย ์ นายอติศักดิ์  ไสวอมร วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2560 
2555 

อาจารย ์ นายเจษฎา  แกว้วิชิตร วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2555 
2550 

2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายธงชัย อรัญชยั ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ 
- 

นายธงชัย  อรัญชัย ปร.ด. วิศวกรรมการจัดการ 
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

นายสุริยา น้ าแก้ว วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
- 

นายสุริยา  น้ าแกว้ วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(เครื่องมือกล) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(เครื่องมือกล) 
ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัย วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

- 
ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์  ศิลาชยั วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

 อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ  อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ 
นายอติศักดิ์ ไสวอมร วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

- 
นายอติศักดิ์ ไสวอมร วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
นายธีรชาติ นุสโส ค.อ.ม. เครื่องกล เป็นอาจารย์ประจ า

ศูนย์นนทบุร ี
นายเจษฎา  แก้ววิชิตร วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 

 ค.อ.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
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  ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่จบ ป ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธงชัย  อรัญชัย ปร.ด. 
ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 

2558 
2549 
2545 

อาจารย ์ นายสุริยา  น้ าแกว้ วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2542 

อาจารย ์ ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์  ศิลาชยั วศ.ม. 
อส.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2561 
2551 

อาจารย ์ นายอติศักดิ์  ไสวอมร วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2560 
2555 

อาจารย ์ นายเจษฎา  แกว้วิชิตร วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2555 
2550 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.7 นี้ 
เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เนื่องจาก นายวิรัช กองสิน ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือรองรับการเปิด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จึงเปลี่ยนเป็น นายปฏิวัติ บุญมา 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
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ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายกิตติพงศ์ คล้ายดี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

นางสาวชิดชนก มากจันทร ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 

นางสาวชิดชนก  มากจันทร ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายวิรัช  กองสิน วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

นายปฏิวัติ  บุญมา วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายสุธ ี ลี้จงเพิ่มพูน 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- 
นายสุธ ี ลี้จงเพิ่มพูน 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายจิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
- 

นายจิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
 ค.อ.บ. ไฟฟ้า  ค.อ.บ. ไฟฟ้า 

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
ป ี

สถาบันที่จบ 

อาจารย ์ นายกิตติพงศ์  คล้ายด ี วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2559 
2554 

อาจารย ์ นางสาวชิดชนก  มากจันทร ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
2554 

อาจารย ์ นายปฏิวัติ  บุญมา วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2544 

อาจารย ์
 

นายสุธ ี ลี้จงเพิ่มพูน 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2554 
2549 

อาจารย ์ นายจิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
ไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 

2539 
2528 

2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

นางสาวชิดชนก  มากจันทร ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 

นางสาวชิดชนก  มากจันทร ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายวิรัช  กองสิน วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
เมคคาทรอนิกส์ 

นายปฏิวัติ  บุญมา วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
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2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์สุพรรณบุรี (ต่อ) 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายสุธ ี ลี้จงเพิ่มพูน 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 

นายสุธ ี ลี้จงเพิ่มพูน 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายจิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
- 

นายจิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ค.อ.ม. ไฟฟ้า 

 ค.อ.บ. ไฟฟ้า  ค.อ.บ. ไฟฟ้า 

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

ปี 
สถาบันที่จบ 

อาจารย ์ นายกิตติพงศ์  คล้ายด ี วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2559 

2554 

อาจารย ์ นางสาวชิดชนก  มากจันทร ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 

2554 

อาจารย ์ นายปฏิวัติ  บุญมา วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2544 

อาจารย ์

 

นายสุธ ี ลี้จงเพิ่มพูน 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2554 

2549 

อาจารย ์ นายจิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อม ค.อ.ม. 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 

2539 

2528 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.8 นี้ 

เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ศูนย์หันตรา เนื่องจาก
นายสามารถ ต่ายขาว ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือรองรับการเปิด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเปลี่ยนเป็น นางประนอม สุขเกื้อ 

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์หันตรา 

ข้อมูลเดิม 
สาเหตุ 

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

นางดวงหทัย  รัตนสัจธรรม วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

- 
นางดวงหทัย  รัตนสัจธรรม วท.ด. 

วท.บ. 
จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

- 
นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. 

วท.บ. 
จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา   

นางสาวกัญญา กอแก้ว วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

- 
นางสาวกัญญา กอแก้ว วท.ม. 

วท.บ. 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา  

นางสาวปวีณา  สุขสอาด ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
 ชีววิทยา 

 
นางสาวปวีณา  สุขสอาด ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
 ชีววิทยา 

นายสามารถ  ตา่ยขาว ปร.ด. 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รองรับการเปิด
หลักสูตรใหม่ 

หลักสูตร  
ทล.บ. 

สาขาวิชา
นวัตกรรม
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

 นางประนอม สุขเกื้อ กศ.ม. 
วท.บ. 

 

เคมี 
ชีววิทยา  
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์หันตรา หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่จบ ป ี

อาจารย ์ นางดวงหทัย  รัตนสัจธรรม วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2551   

อาจารย ์ นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2549 

อาจารย ์ นางสาวกัญญา กอแก้ว วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2555 
2548 

อาจารย ์ นางสาวปวีณา  สุขสอาด ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
 ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2555 
2552 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางประนอม สุขเกื้อ กศ.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2545 
2530 

2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์หันตรา 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ  สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นางดวงหทัย  รัตนสัจธรรม วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

- 
นางดวงหทัย  รัตนสัจธรรม วท.ด. 

วท.บ. 
จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

- 
นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. 

วท.บ. 
จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา   

นางสาวกัญญา กอแก้ว วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

- 
นางสาวกัญญา กอแก้ว วท.ม. 

วท.บ. 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา  

นางสาวปวีณา  สุขสอาด ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

- 
นางสาวปวีณา  สุขสอาด ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

นางสาวดารานยั  รบเมือง กศ.ม.  
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ศึกษา       
 ชีววิทยา 

- 
นางสาวดารานยั  รบเมือง กศ.ม.  

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา       
ชีววิทยา 

นายสามารถ  ตา่ยขาว ปร.ด. 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รองรับการเปิด 
หลักสูตรใหม่ 

หลักสูตร ทล.บ. 
สาขาวิชานวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 

นางประนอม สุขเกื้อ กศ.ม. 
วท.บ. 

 

เคมี 
ชีววิทยา 

ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์หันตรา หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่จบ ป ี

อาจารย ์ นางดวงหทัย  รัตนสัจธรรม วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2551   

อาจารย ์ นางสาวพรพรรณ รัตนะสัจจะ วท.ด. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต ์
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2549 

อาจารย ์ นางสาวกัญญา กอแก้ว วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2555 
2548 
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ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์หันตรา หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ป ี
อาจารย ์ นางสาวปวีณา  สุขสอาด ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยา 
 ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2555 
2552 

อาจารย ์ นางสาวดารานยั  รบเมือง กศ.ม.  
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ศึกษา       
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สถาบันราชภฎัเพชรบูรณ์ 

2549  
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางประนอม สุขเกื้อ กศ.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2545 
2530 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.9 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

 
4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อธิการบดี ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเดียวกัน อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร จึงเปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา ไชยทองสุก  

2. ขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ราย คือ รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา กันทะพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุธ  ทองกุลภัทร์   

3. เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 ราย คือ นางสาวศรีสุดา ไชยทองสุก นายเฉลียว เกตุแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุพล ค าปัญญา และนายสมพร ศรีวัฒนพล 

4. เพิ่มเติมคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปรับแก้ปีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ราย  
นายไชยยันต์ บุญม ี
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โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายประมุข   อุณหเลขกะ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้บริหาร

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

นางสาวศรีสุดา  ไชยทองสุก Ph.D.  Electrical 
Engineering 

 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายยุทธนา  กันทะพะเยา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

- 
นายยุทธนา  กันทะพะเยา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายสรายธุ  ทองกุลภัทร ์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

- 

นายสรายธุ  ทองกุลภัทร ์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายยุทธนา  กันทะพะเยา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2554 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

2545 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสรายธุ  ทองกุลภัทร ์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2556 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   

2546 

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์ 2540 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวศรีสุดา  ไชยทองสุก Ph.D.  Electrical 

Engineering 
Institut National Polytechnique de 
Lorraine : INPL, Nancy.,France 

2554 
 

  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 

  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 
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2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายปรีชา  สาคะรังค์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 

นายปรีชา  สาคะรังค์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายสมเกียรติ  อุดมหรรษากุล Ph.D. 

 
Electrical 
Engineering 

- 

นายสมเกียรติ  อุดมหรรษากุล Ph.D. 
 

Electrical 
Engineering 

 M.Eng. 
 

Electrical 
Engineering 

 M.Eng. 
 

Electrical 
Engineering 

 อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายไชยยันต ์ บุญม ี ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่มคุณวุฒิ 

ระดับ ป.โท และปรับแก้
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

ระดับ ป.ตรี 

นายไชยยันต ์ บุญม ี ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายดนุพล  ค าปัญญา วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการเป็น รศ. 

นายดนุพล  ค าปัญญา วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นางเตอืนใจ  อาชวีะพนิช วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

- 

นางเตอืนใจ  อาชวีะพนิช วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

 วศ.ม. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

 ค.อ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

 ค.อ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

นายไพบูลย์  เกียรติสุขคณาธร ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  นายไพบูลย์  เกียรติสุขคณาธร ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า -  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นางวารุณี  ศรีสงคราม D.Eng. Electrical 

Engineering and 
Software Systems - 

นางวารุณี  ศรีสงคราม D.Eng. Electrical 
Engineering and 
Software Systems 

 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นายเฉลียว  เกตุแกว้ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

เพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการเป็น ผศ. 

นายเฉลียว  เกตุแกว้ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
นางสาวมาลียา  ตั้งจิตเจษฎา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

- 

นางสาวมาลียา  ตั้งจิตเจษฎา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.บ. วิศวกรรม

โทรคมนาคม 

 วศ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

นางสาวศรีสุดา  ไชยทองสุก Ph.D.  Electrical 
Engineering เพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการเป็น ผศ. 

นางสาวศรีสุดา  ไชยทองสุก Ph.D.  Electrical 
Engineering 

 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
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2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายสมพร  ศรีวัฒนพล ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
เพิ่มต าแหน่งทาง
วิชาการเป็น ผศ. 

นายสมพร  ศรีวัฒนพล ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ค.อ.บ. วิศวกรรม

โทรคมนาคม 
 ค.อ.บ. วิศวกรรม

โทรคมนาคม 
นายสุรพล  โรจนประดิษฐ ปร.ด. วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

- 

นายสุรพล  โรจนประดิษฐ ปร.ด. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 วศ.ม. 
 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 วศ.ม. 
 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

นายนภัทร  วจันเทพินทร ์ ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
- 

นายนภัทร  วจันเทพินทร ์ ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
 ค.อ.บ. ไฟฟ้า  ค.อ.บ. ไฟฟ้า 
   

เพิ่มเติม 
นายประมุข 

นายประมุข   อุณหเลขกะ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
   

เพิ่มเติม 
นายยุทธนา 

นายยุทธนา  กันทะพะเยา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
   

เพิ่มเติม 
นายสรายธุ 

นายสรายธุ  ทองกุลภัทร ์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งทาง   
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ป ี
ผู้ช่วย นายยุทธนา  กันทะพะเยา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 

ศาสตราจารย ์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545 
  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2540 

ผู้ช่วย นายสรายธุ  ทองกุลภัทร ์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556 
ศาสตราจารย ์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2546 

  อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย ์ 2540 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวศรีสุดา  ไชยทองสุก Ph.D.  Electrical 

Engineering 
Institut National Polytechnique de Lorraine : 
INPL, Nancy.,France 

2554 
 

  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549 
  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2543 

รอง นายประมุข  อุณหเลขกะ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
ศาสตราจารย ์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
รอง

ศาสตราจารย ์
นายปรีชา  สาคะรังค์ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2541 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2537 
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 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ต าแหน่งทาง   
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
รอง

ศาสตราจารย ์

นายสมเกียรติ  อุดมหรรษากุล Ph.D. 
 

Electrical Engineering Florida Institute of Technology Melboume, 
FL., USA 

2546 
 

M.Eng. 
 

Electrical Engineering Syracuse University  
Syracuse, NY., USA 

2541 
 

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายไชยยันต ์ บุญม ี ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2552 
ค.อ.ม. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535 

รอง
ศาสตราจารย ์

นายดนุพล  ค าปัญญา วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  2559 
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2538 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางเตือนใจ  อาชวีะพนิช วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
2561 

วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2552 

ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายไพบูลย์  เกียรติสุขคณาธร ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2555 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2548 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางวารุณี  ศรีสงคราม D.Eng. Electrical Engineering and 
Software Systems 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2551 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายเฉลียว  เกตุแกว้ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542 

อาจารย ์ นางสาวมาลียา  ตั้งจิตเจษฎา ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2558 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2540 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายสมพร  ศรีวัฒนพล ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549 
ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
2537 

 

 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   40 
 

 

 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ต าแหน่งทาง   
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
อาจารย ์ นายสุรพล  โรจนประดิษฐ ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 

  วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2549 

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2541 
รอง นายนภัทร  วจันเทพินทร ์ ค.อ.ม. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2534 

ศาสตราจารย ์  ค.อ.บ. ไฟฟ้า วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 2528 

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

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระท่ี 4.4.10 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 

 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2565 ตามก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2565 คือวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2565 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล) 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 


