
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ 4/2565 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.  

ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)   

    

ผู้มาประชุม  

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายธีรยุทธ ์ หล่อเลิศรัตน ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  
4. นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
5. นายทรงพล ทิมาศาสตร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
6. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
7. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
8. นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
9. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
10. ศ. ดร.สุมาล ี สังข์ศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ผศ. ดร.สุราษฎร ์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ
13. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
15. ดร.ภาสพิรุฬห ์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. ผศ. ดร.สาลินนัท ์ บุญม ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
18. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
19. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
20. ผศ. ดร.กฤตยต์นัย   ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
21. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
22. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
23. นายอนันทรัตน์   อยู่สบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
24. นายอำนาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
25. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
27. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. น.ส.วลัยรัตน ์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ. ดร.อุทัยรัตน ์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ดร.คมสันต์ งามขำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลาประชุม 

  และข้าราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. ดร.ณรงค์ศักดิ ์ แสงป้อม รองอธิการบดี 
4. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี 
5. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบด ี
6. น.ส.ภาวิณ ี ชูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
7. น.ส.มาล ี ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
8. น.ส.อภิญญา สกุลพราหมณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
10. นายพจน์ชนก สมบัต ิ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 
ณ สถานที่อื่น จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แก่ นายพยุง ศักดาสาวิตร ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และนายโอภาส เขียววิชัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) มีจำนวน 19 ท่าน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทรงพล ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 
นายวัลลภ มานะธัญญา และ รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบด ีประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง 
ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี ผศ.เดชา พลเสน ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และ ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย ผศ.ประภาส 
กลับนวล นายอนันทรัตน ์อยู่สบาย และนายอำนาจ สุขแจ่ม และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร และ ดร.คมสันต์ งามขำ จึงมีจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้มาประชุม จำนวน 24 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบและมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
จากนั้นจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการประชุม 
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ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 2565 
โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 08.45 น. พิธีกรจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และนายทรงพล ทิมาศาสตร์ สรงน้ำพระ
และเข้าสู่พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เป็นอันดับแรก จากนั้นได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
และนายทรงพล ทิมาศาสตร์ กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ และเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วม ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ตามลำดับ หลังเสร็จพิธีการจึงถ่ายภาพร่วมกัน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี ้
 

ระเบยีบวาระที่  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1.1 กล่าวขอบคุณผู้จัดพิธีสรงนำ้พระและรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวนัสงกรานต์ 2565 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณ รองอธิการบดี
ประจำศูนย์นนทบุรี (นายเฉลิม ขุนเอียด) ที่ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร
เนื่องในวันสงกรานต์ 2565 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบ 
 

1.2  เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย 

 ตามที่งานสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย น้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งทีพ่ิเศษ 1/2564 ถึง ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 10 เรื่อง  

2. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือรอผลดำเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 3/2565 
จำนวน 51 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 11 เรื่อง เรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน จำนวน 38 เรื่อง 
และเรื่องที่รอผลดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เรื่อง 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ตามตารางรายงานในหน้า 27 
จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 ระเบียบวาระที่ 1.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยกรณี
เรื่องจำเป็นและเร่งด่วน ประเด็นเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้รายงานว่า สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) จะจัดส่งหนังสือตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 นั้น ขณะนี้ได้มีการแจ้งผล
มาแล้วหรือไม่ อย่างไร  

 โดยผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงว่า ขณะนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังมิได้มีการตอบกลับ 
มายังมหาวิทยาลัย แต่จากการติดต่อประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ตลอด จึงได้ทราบเหตุผล
ในการไม่ตอบกลับหนังสือของมหาวิทยาลัย คือ จากการที่มหาวิทยาลัยได้ยืนยันว่าจะไม่คืนเงินในส่วนที่อยู่ระหว่างปี  
พ.ศ. 2552 - 2557 เนื่องจากมีข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยรองรับ แต่เงินส่วนนี้จะต้องมีการคำนวณดอกเบี้ย
ในส่วนของอัตราว่างที่ไม่มีคนครองด้วย ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงจะเรียกคืนดอกเบี้ยในส่วนนั้น 
ซึ่งกองคลังไดด้ำเนินการคำนวณแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และไดข้้อยุตจิากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) แล้วว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งคืนทั้งหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย คือ 260 ล้านบาท โดยมีส่วนเพิ่ม
ของดอกเบี้ยจากยอดที่ยืนยันไปแล้วเมื่อครั้งก่อน อีกประมาณ 4 ล้านบาทเศษ ซึ่งกองคลังได้พยายามจัดส่งหลักฐาน
ยืนยันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยน้อยที่สุดในการคำนวณ ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ได้ยืนยันจำนวนดังกล่าวแล้ว และจะรีบดำเนินการจัดทำหนังสือตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 2. รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า

ในการดำเนินการอย่างไร ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
1.2.2 รายงานหนังสอืขอบคุณจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 

 ตามหนังสือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ที่ ตช 0030.22(ครู1.กร)/19 ลงวันที่  
11 มีนาคม 2565 เรื่อง ตอบขอบคุณ ที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

 ในการนี้ ทางโรงเรียนมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้การเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสร็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ราบรื่น สมพระเกียรติ และยังถือว่ามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการสนองงานโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
มา ณ โอกาสนี ้

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานหนังสือขอบคุณจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาสารภี 
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1.2.3 รายงานสถานะผลการดำเนินงานการใช้พื้นที่ของศูนย์สุพรรณบุรี ในการจัดหารายได้ 

            ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อจัดหารายได้และ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มอบหมายให้ศูนย์สุพรรณบุรี สรุปร ายงานสถานะผลการ
ดำเนินงานการใช้พ้ืนที่ของศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี ้

แผนที่ พื้นที่จดัหารายไดศู้นย์สุพรรณบุรี (เขต 2) 
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานสถานะผลการดำเนินงานการใช้พ้ืนที่ของศูนย์สุพรรณบุร ี
ในการจัดหารายได้ 
  

ท่ี ผู้ขอใช้พ้ืนท่ี ผู้อนุมัติ ระยะเวลา พ้ืนท่ี(ไร่) วัตถุประสงค์ เง่ือนไข รายได้ปี63 รายได้ปี64 รายได้ปี65

1 นายด ารงค์ สว่างอาชีพ อธิการบดี 31พ.ค.62-30พ.ค.65 44 ปลูกข้าวพันธ์ุต่างๆ 10% ของรายได้ 25,205.59     34,130.00    2,814.00    

2 นางจ าลอง สาระวงษ์ อธิการบดี 31พ.ค.62-30พ.ค.65 20 ปลูกข้าวพันธ์ุต่างๆ 10% ของรายได้ 8,892.32      10,319.50    4,427.25    

3 นายพณสัณฑ์ เช่ียวชาญ อธิการบดี 1ต.ค.64-30ก.ย.67 70 ปลูกข้าวพันธ์ุต่างๆ 10% ของรายได้ 106,533.61   57,222.58    4,707.13    

4 นายพณสัณฑ์ เช่ียวชาญ และคณะ อธิการบดี 31พ.ค.62-30พ.ค.65 35 ปลูกข้าวพันธ์ุต่างๆ 10% ของรายได้

5 นายจิรวัฒน์ แสงรตนา อธิการบดี 1ต.ค.64-1ต.ค.69 30  ปลูกพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชง (MOU) 5%ของรายได้หักคชจ.

6 ว่าง (หน้าอาคาร9) อธิการบดี 8  เพ่ือประโยชน์ในการท าการเกษตร 2,500ต่อไร่ 24,375.00     9,375.00      

7 ว่าง (หน้าศาลพระภูมิ) อธิการบดี 3

8 ว่าง (H, I) อธิการบดี 8

รวม 218 165,006.52   111,047.08   11,948.38  

ท่ี ผู้ขอใช้พ้ืนท่ี ผู้อนุมัติ ระยะเวลา พ้ืนท่ี(เมตร) วัตถุประสงค์ เง่ือนไข รายได้ปี63 รายได้ปี64 รายได้ปี65

1 นางล าพึง ทองรอด อธิการบดี 1ส.ค.64-31ก.ค.65 3.*3 ซุ้มอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,000ต่อเดือน 24,000.00     8,000.00      

2 น.ส.ศากุล ภู่ประเสริฐ์ อธิการบดี 1ส.ค.64-31ก.ค.65 8*8 ซุ้มอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,000ต่อเดือน 24,000.00     8,000.00      

3 นายณัฐพล สอดศรี (2ห้อง) อธิการบดี 1ม.ค.65-31ธ.ค.65 3*3 ซุ้มอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,000ต่อเดือน 24,000.00     3,000.00      

4 น.ส.นิรันดร์พร สงครามภักดี (ว่าง) อธิการบดี 3*3 ซุ้มอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 12,000.00     1,500.00      

รวม 84,000.00     20,500.00    -          

รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ีในการจัดหารายได้ ศูนย์สุพรรณบุรี

พ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า (เขต2)

การใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชย์ (ซุ้ม)

ท่ี ผู้ขอใช้พ้ืนท่ี ผู้อนุมัติ ระยะเวลา พ้ืนท่ี(เมตร) วัตถุประสงค์ เง่ือนไข รายได้ปี63 รายได้ปี64 รายได้ปี65

1 บริษัทพิจิตรอินเตอร์เนต จ ากัด อธิการบดี 1ก.ค.64-30มิ.ย.65 ไม่เกิน1ตร.ม. ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 3,000ต่อเดือน (3ตู้) 36,000.00     18,500.00    

2 บริษัทไทยฮา จ ากัด (มหาชน) อธิการบดี 9ก.ย.64-8ก.ย.65 ไม่เกิน1ตร.ม. ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 3,000ต่อเดือน (3ตู้) 36,000.00     19,500.00    

3 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด  (ว่าง) อธิการบดี 1ธ.ค.63-30พ.ย.64 ไม่เกิน1ตร.ม. ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 2,000ต่อปี (2ตู้) 24,000.00     13,000.00    

รวม 96,000.00     51,000.00    -          

ท่ี ผู้ขอใช้พ้ืนท่ี ผู้อนุมัติ ระยะเวลา พ้ืนท่ี(เมตร) วัตถุประสงค์ เง่ือนไข รายได้ปี63 รายได้ปี64 รายได้ปี65

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ อธิการบดี 29ส.ค.63-28ส.ค.66 3*3 ตู้เอทีเอ็ม 60,000ต่อปี 60,000.00     60,000.00    

2 ธนาคารกรุงไทย อธิการบดี 7เม.ย.64-6เม.ย.67 3*3 ตู้เอทีเอ็ม 60,000ต่อปี 60,000.00     60,000.00    

3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อธิการบดี 8พ.ค.63-7พ.ค.66 3*3 ตู้เอทีเอ็ม 60,000ต่อปี 60,000.00     60,000.00    

รวม 180,000.00   180,000.00   -          

ท่ี ผู้ขอใช้พ้ืนท่ี ผู้อนุมัติ ระยะเวลา พ้ืนท่ี(เมตร) วัตถุประสงค์ เง่ือนไข รายได้ปี63 รายได้ปี64 รายได้ปี65

1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดอธิการบดี 1พ.ย.64-31ต.ค.67 เขต1 ติดต้ังอุปกรณ์สถานีฐาน 13,000ต่อปี 13,000.00     13,000.00    

2 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดอธิการบดี 2มี.ค.64-1มี.ค.67 เขต2 ติดต้ังเสาอากาศ 3G 11,000ต่อปี 10,000.00     11,000.00    

3 บริษัท บีเอฟเคที จ ากัด อธิการบดี 2ก.ค.62-3ก.ค.65 เขต1 ติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคม 121,000ต่อปี 121,000.00   121,000.00   

4 บริษัท บี บ๊อกซ์ เทคโนโลยี จ ากัด อธิการบดี 1ม.ค.63-31ธ.ค.65 เขต1 เคร่ืองรับ ส่ง ฝากพัสดุ 1,395ต่อเดือน 16,740.00     13,950.00    -          

รวม 160,740.00   158,950.00   -          

685,746.52   521,497.08   11,948.38  

หมายเหตุ ปี2565 เก็บข้อมูลถึงเดือน ก.พ.65

(นางอัจฉรา ลักษณสมบูรณ์)

รายงาน

รวมท้ังส้ิน

การใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชย์ (ตู้หยอดเหรียญ)

การใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชย์ (ตู้เอทีเอ็ม)

การใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชย์ (เสาสัญญาโทรศัพท์,เคร่ืองรับฝากส่งพัสดุ)
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 ทั้งนี้ รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น ศูนย์สุพรรณบุรีมีพื้นที่ จำนวน 2 เขต คือ เขต 1 บริหารจัดการด้านการศึกษา และเขต 2 มีพื้นที่ว่างเปล่า 
จำนวน 218 ไร่ แบ่งเป็นการจัดหารายได้โดยให้เช่าพื้นที่ในการทำนา จำนวน 169 ไร่ การปลูกกัญชาและกัญชง  
จำนวน 30 ไร่ และมีพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 19 ไร่  ส่วนการจัดหารายได้เชิงพาณิชย์ จะเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คือ เมื่อมีผู้เช่าก็จะคิดค่าเช่าตามกรอบอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาทิเช่น พื้นที่ขนาด 3*3 เมตร 
คิดค่าเช่า จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน หากมีการขอเพิ่มเติมก็จะเพิ่มในส่วนของค่าเช่าพื้นที่ตามระเบียบที่กำหนด 

 นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ขณะนี้รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) ได้จัดทำแผนในภาพรวมว่ารายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากการจัดการศึกษา แล้วส่วนที่สำคัญ 
คือ การบริหารทรัพย์สินให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเห็นว่า รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) ควรให้รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) ไปพิจารณาว่าในส่วนที่ดินที่จะหมดสัญญาภายในปี 2565 จะต้องมีแผนงานว่าจะให้เช่าพื้นที่ต่อ 
หรือจะนำมาดำเนินการอย่างใดเพิ่มเติม และต้องเรียนว่าพื้นที่มีจำนวนมากก็จริง แต่รายได้ที่ได้มายังต่ำอยู่ ดังนั้น 
จึงควรจะพัฒนาพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนด้วย 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
1. รับทราบรายงานสถานะผลการดำเนินงานการใช้พ้ืนที่ของศูนย์สุพรรณบุรี ในการจัดหารายได้ 
2. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สิน 

และการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย นำผลการดำเนินงานการใช้พื้นที่ของศูนย์สุพรรณบุรี  
ในการจัดหารายได้ไปศึกษาว่า จะพัฒนาพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนอย่างไร และรายงานให้คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพิจารณาต่อไป 

 

1.2.4 รายงานการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 
4.2.2 พิจารณาผลการศึกษาและการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์คำสั่ง
ลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษากับของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ฉบับ ตามหลักการที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอข้างต้น 
โดยให้คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับยกร่างข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยนำข้อบังคับ
ว่าด้วยการร้องทุกข์ ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์ และข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มารวม
เป็นฉบับเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
4.2.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1) โดยคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อเสนอแนะ 
จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
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 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 10 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการปรับปรุง แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์สำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2550 โดยนำไป
รวมกับข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์ และข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ในส่วนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ โดยมอบคณะกรรมการกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2) โดยมหาวิทยาลัย
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกภายหลัง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
 1) ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550  
 2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2550 

 ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ
ข้อบังคับฯ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
และอยู่ระหว่างยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยนำข้อบังคับ 3 ฉบับ และระเบียบ 2 ฉบับ  
ที่เกี่ยวข้องมารวมเป็นฉบับเดียวกัน 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลไปศึกษามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าข้อบังคับทั้ง 3 ฉบับ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร และเห็นควรให้เร่งดำเนินการ
โดยด่วน เนื่องจากยังมีบางข้อที่ขัดกับข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้น หากมีการดำเนินการไปโดยคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการอ่ืนใด อาจมีบางข้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
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1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ซึ่งมีงานที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 16 เรื่อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 
 1. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ออกรายงานผลการตรวจสอบแล้ว) จำนวน 4 เรื่อง 
   1.1  การตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ 
   1.2  การตรวจสอบงบการเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   1.3  การตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  
   1.4  การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 2. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบ จำนวน 4 เรื่อง 
   2.1  การตรวจสอบการบริหารสัญญางานก่อสร้าง (การขอขยายระยะเวลา) จำนวน 2 หน่วยรับตรวจ 
   2.2  การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ทุกหน่วยงาน) 
   2.3  การตรวจสอบงบการเงินกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการบริหารจัดการงานฟาร์ม 
   2.4  การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค 
 3. งานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง 
   3.1  การตรวจสอบงบการเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 4. งานที่ยังไม่ถึงกำหนดตรวจ จำนวน 6 เรื่อง 
   4.1  การตรวจสอบการบริหารเงินประกัน (หลักประกันสัญญาและเงินค้ำประกันสัญญา)  
         จำนวน 3 หน่วยรับตรวจ (กำหนดตรวจเดือนเมษายน 2565) 
   4.2  การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
         (กำหนดตรวจเดือนพฤษภาคม 2565) 
   4.3  การตรวจสอบระบบการรับแจ้งเบาะแส (กำหนดตรวจเดือนกรกฎาคม 2565) 
   4.4  การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 หน่วยรับตรวจ   
         (กำหนดตรวจเดือนเมษายน 2565) 
   4.5  การตรวจสอบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 2 หน่วยรับตรวจ  
         (กำหนดตรวจเดือนเมษายน 2565) 
   4.6  ติดตามเงินรายได้ 
 5. งานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 เรื่อง 
   5.1  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
         แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   
         อยู่ระหว่างการตรวจสอบ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้ตรวจสอบงานนี ้
         เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงจำเป็นต้องพักรักษาตัว 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีความเห็นว่า ทุกปีจะมีการรายงานปีละ 
3 ครั้ง แต่ขณะนี้ระยะเวลาผ่านไปแล้ว 6 เดือน สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่โดยปกติ
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ ก่อน ซึ่งขณะนี้ยังมิได้มีการแต่งตั้ง ดังนั้น 
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระฯ จึงเห็นควรให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยฯ ท่านเดิม คือ นายวัลลภ มานะธัญญา ซึ่งเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบฉบับนี้ ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ก่อนนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรเร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 

 นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดว่า สำนักงาน
ตรวจสอบภายในจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการว่าจะตรวจสอบเรื่องใดบ้าง แล้วคณะกรรมการจะอนุมัติว่า  
ให้ดำเนินการตามแผนนี้ได้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาตามรายงานนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามที่
คณะกรรมการอนุมัติ เพียงแต่ว่าโดยปกติเมื่องานได้รับการดำเนินงานไปถึงขั้นใดแล้ว สำนักงานตรวจสอบภายใน
จะนำมาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วอนุมัติว่าดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือไม่ มีข้อบกพร่อง
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์ขึ้น และแม้ว่าจะไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ 
แต่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับแผนงานไปแล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะฉะนั้น เรื่องที่ได้ดำเนินการ
มาแล้ว จึงนำเข้ามารายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างไรบ้าง 

 นายกสภามหาวิทยาลัย มีข้อสังเกตว่า รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หน้าที่ 27 ข้อ 3 กรณีคู่สัญญา
ดำเนินการไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ข้อ 3.1 บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ไม่ปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลง เนื่องจากบางเดือนมีการชำระค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัยล่าช้ากว่าที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง
การจัดตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าปลีก เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นั้น  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในสามารถชี้แจงรายละเอียดได้หรือไม่ ว่าไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงอย่างไร 

 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ชี้แจงว่า ตามที่บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 
ได้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทน บางเดือนอาจมีการจ่ายล่าช้า ซึ่งตามบันทึกข้อตกลง
และสัญญาจะมีการกำหนดไว้ว่าให้ชำระค่าตอบแทนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่บริษัท  ปตท. ไม่ได้ชำระ
ตามที่กำหนด 

 นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า เรื่องของการชำระ
ค่าตอบแทนของ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ควรจะมีผู้รับผิดชอบในเรื่องการชำระไม่เป็นไป
ตามกำหนด และสำนักงานตรวจสอบภายในควรจะพิจารณาว่าไม่ได้มีการชำระตามกำหนดกี่ครั้งต่อปี แล้วหน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบส่วนนี้ได้ดำเนินการอย่างไร ควรจะมีข้อมูลลักษณะเช่นนี้ประกอบด้วย 
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 นายกสภามหาวิทยาลัย มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นการตรวจสอบตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายใน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีปัญหาว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะฉะนั้น หากสำนักงานตรวจสอบ
ภายในจะอาศัยระเบียบดังกล่าวในการตรวจสอบเรื่องรายได้เกี่ยวกับสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าปลีก จะต้อง
พิจารณาว่าระเบียบดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเคยขอความเห็นจากที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน และนิติกร จำนวน 1 ท่าน ต่างลงความเห็นว่า ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน 
พ.ศ. 2557 ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกโดยผู้ไม่มีอำนาจในการออกระเบียบ  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชำระค่าตอบแทนของ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด 

(มหาชน) โดยเห็นควรให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องการชำระไม่เป็นไปตามกำหนด และให้สำนักงานตรวจสอบภายใน
จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีการชำระค่าตอบแทน
ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงมาแล้วกี่ครั้งต่อปี และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบส่วนนี้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง 

3. การดำเนินการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2557 
ยังมีประเด็นปัญหาว่าระเบียบดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเคยขอความเห็น
จากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน และนิติกรอีก 1 ท่าน ซึ่งต่างลงความเห็นว่าระเบียบฯ ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายใน พ.ศ. 2557 ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการออกโดยผู้ไม่มีอำนาจในการออกระเบียบ 
ดังนั้น หากสำนักงานตรวจสอบภายในจะใช้ระเบียบดังกล่าวในการตรวจสอบ จะต้องพิจารณาว่าระเบียบนี้ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่  

 

1.2.6 รายงานสรุปผลและหาแนวทางเร่งรัดการรับนักศึกษาประจำปี 2565 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวม
แนวทางในการเร่งรัดการรับนักศึกษาประจำปี 2565 นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานสรุปผล
แนวทางดังกล่าวดังนี้  

1. จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรตามแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้
1.1  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มนีาคม 2565 
1.2  ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 
1.3  ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  

2. รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) ได้ดำเนินการขอมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณจัดทำโครงการ 
จำนวน 2 โครงการ 
2.1  โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน ระบบ Online ผ่านช่องทางต่างๆ 
2.2  โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับการจัดทำสื่อแบบ Online (FB Boot Post/Ad Line OA) 

3. อยู่ระหว่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขออนุมัติโครงการการพัฒนาหลักสูตรใหม่และ        
การปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสอดคล้อง
กับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต  
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4. ขอรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียน
ชำระเงินเป็นนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามคณะ 

ลำดับ
ที่ 

คณะ 
แผน 

การรับ 

ประกาศผล รับไว้ ร้อยละรับ
ไว้เทียบกับ
แผนการรับ โควตา รับตรง TCAS รวม โควตา รับตรง TCAS รวม 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 77 41 11 129 48 28 8 84 11.67 

2 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

250 5 1 30 36 3 1 23 27 10.80 

3 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,170 302 221 132 655 227 136 115 478 22.03 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 645 98 49 62 209 75 37 60 172 26.67 

5 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,005 243 187 62 492 159 116 57 332 33.03 

6 ศิลปศาสตร ์ 340 9 19 36 64 6 16 33 55 16.18 

  รวม 5,130 734 518 333 1,585 518 334 296 1,148 22.38 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามศูนย์ 

ลำดับ 
ที่ 

ศูนย ์
แผน 

การรับ 

ประกาศผล รับไว้ ร้อยละรับไว้
เทียบกับ

แผนการรับ โควตา รับตรง TCAS รวม โควตา รับตรง TCAS รวม 

1 พระนครศรีอยุธยา หันตรา 1,135 108 84 123 315 76 56 109 241 21.23 

2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 1,035 163 126 72 361 129 81 64 274 26.47 

3 นนทบุรี 1,410 196 149 93 438 127 84 83 294 20.85 

4 สุพรรณบุรี 1,550 267 159 45 471 186 113 40 339 21.87 

  รวม 5,130 734 518 333 1,585 518 334 296 1,148 22.38 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามระดับการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

ระดับการศึกษา 
แผน 

การรับ 

ประกาศผล รับไว้ ร้อยละรับไว้ 

โควตา รับตรง TCAS รวม โควตา รับตรง TCAS รวม 
เทียบกับ

แผนการรับ 
1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 150 19 22 0 41 12 10 0 22 14.67 
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 690 153 103 0 256 118 64 0 182 26.38 
3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 2,010 136 90 326 552 89 65 291 445 22.14 
4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 75 6 3 7 16 3 1 5 9 12.00 

6 
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน
รายวิชา) 

1,455 311 227 0 538 215 142 0 357 24.54 

5 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 470 109 59 0 168 81 41 0 122 25.96 
7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8 ระดับปริญญาโท 95 0 14 0 14 0 11 0 11 11.58 
9 ระดับปริญญาเอก 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

  รวม 5,130 734 518 333 1,585 518 334 296 1,148 22.38 
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เทียบกบัปีการศึกษา 2564 เดือนมนีาคม จำแนก
ตามคณะ 

ลำดับ
ที่ 

คณะ 
แผนการรับ ประกาศผล รับไว้ 

ร้อยละรับไว้เทียบกับ 
แผนการรับ 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 720 141 129 66 84 8.98 11.67 

2 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 250 250 42 36 26 27 10.40 10.80 

3 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,325 2,170 866 655 603 478 25.94 22.03 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 490 645 200 209 136 172 27.76 26.67 

5 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 980 1,005 422 492 269 332 27.45 33.03 

6 ศิลปศาสตร ์ 285 340 69 64 48 55 16.84 16.18 

  รวม 5,065 5,130 1,740 1,585 1,148 1,148 22.67 22.38 
 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่รับไว้ เทียบกับปีการศึกษา 2565 ที่รับไว ้เดือน
มีนาคม จำแนกตามคณะ 

ลำดับ 
ที่ 

 
คณะ 

แผนการรบั รับไว้ ร้อยละรับไว้เทียบกับแผนการรบั 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 720 406 94 55.24 13.06 

2 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 250 250 115 30 46.00 12.00 

3 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,325 2,170 1,516 539 65.20 24.84 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 490 645 355 195 72.45 30.23 

5 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 980 1,005 830 390 84.69 38.81 

6 ศิลปศาสตร์ 285 340 165 56 57.89 16.47 

 รวม 5,065 5,130 3,387 1,304 66.87 25.42 

ข้อมูล ณ วันที ่18 เมษายน 2565 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลและหาแนวทางเร่งรัดการรับนักศึกษา
ประจำปี 2565  

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีความเห็นว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนควรเพิ่มเติมข้อมูลแต่ละคณะว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างในแต่ละกลยุทธ์ เนื่องจากแนวทางการเร่งรัด
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บางข้อข้างต้น อาจดำเนินการไม่ทันเวลา เพราะมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครนักศึกษาในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ประชุม
จึงให้จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมนำมารายงาน เพื่อเปรียบเทียบว่าปีที่แล้วรับนักศึกษาได้จำนวนเท่าใด และเร่งรัด
กลยุทธต์่าง ๆ เพื่อให้มีการรับนักศึกษาอย่างน้อยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว คือ 3,387 คน  

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า แนวทางการรับ
นักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดกิจกรรม
โครงการ “เปิดบ้านครูใหญ่ ครุสุวรรณภูมิ” ขึ้นมาเพื่อเป็นการ Open House และได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตามโรงเรียนต่าง ๆ มีการทำวิดีโอแนะนำและการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook อาจารย์แต่ละคณะแต่ละสาขา 
รวมทั้งการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Tiktok ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะมีการเผยแพร่และการแนะนำ
บน YouTube อยู่แล้ว 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดแนะแนวในโรงเรียนต่าง ๆ 
ทั้งออนไลน์และ ณ สถานที่ มีการประชาสัมพันธ์ การมอบโควต้าให้กับบุตรของเกษตรกร และมีการจัดทำวีดีโอแนะนำ
คณะบน YouTube เช่นเดียวกัน 3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแนะนำประชาสัมพันธ์แบบ
ออนไลน์ตามโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมเปิดรับสมัครระหว่างการประชาสัมพันธ์ โดยมีการดำเนินงานทั้งทางออนไลน์
และ ณ สถานที่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ต่าง ๆ และการสร้างเครือข่าย รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการเรียน
และทุนการศึกษา 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแนะแนวและการจัดทำวีดีโอเผยแพร่คณะบน YouTube 
และประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เช่นเดียวกัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดำเนินการระยะสั้น คือ การแนะแนว และการตั้งนโยบาย “ความสามารถดีเรียนฟรีทั้งปี” 
เพื่อเชิญชวนนักศึกษาให้เข้ามาเรียน สำหรับระยะยาว คือ การปรับปรุงหลักสูตร CWIE ในระดับ 2 และการจัดทำ
หลักสูตร Premium มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตร Non-degree และมีการจัดทำวีดีโอเผยแพร่คณะ
เช่นเดียวกัน 6) คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดทำห้องเรียนราชมงคลกับโรงเรียนศรีบุณยานนท ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดทำเพจ และการจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้อง” รวมทั้งการให้โควต้ามหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีได้ให้นโยบายไว้ว่า 
ถ้ามาจากอาจารย์แนะแนวจะไม่เรียกเก็บค่าสมัคร ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นการเร่งรัดการดำเนินงานการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับตารางที่ 5 ที่ได้นำเสนอเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนนักศึกษา
ของปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2565 โดยจำนวนนักศึกษาที่รับเมื่อปีการศึกษา 2564 คือ 3,387 คน และขณะนี้
ที่รับไว้ตามข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 คือ 1,304 คน ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาในการรับสมัครอีกประมาณ 
2 เดือน ที่จะรับได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีการศึกษา 2564 คือ จำนวนเท่ากัน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
1. รับทราบรายงานสรุปผลและหาแนวทางเร่งรัดการรับนักศึกษาประจำปี 2565  
2. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

2.1 ควรปรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมและเป็นไปตามความเป็นจริง โดยประมาณการ
แผนการรับนักศึกษาจากสถิติที่ผ่านมา รวมทั้งควรหาวิธีการสร้างความเป็นครูในอาจารย์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความ
ผูกพันทางจิตวิญญาณความเป็นครูระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย ์

2.2 ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการกำลังคนของประเทศ การจัดตั้งโรงเรียน
เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ โดยมหาวิทยาลัยควรมีการติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และ
สร้างความร่วมมือจากทุกส่วนในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งวางแผนในระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อม
เรื่องต่าง ๆ เหล่านีไ้ว้  
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2.3 ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการหาแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดการรับนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

2.4 การดำเนินการให้ได้นักศึกษาเพิ่มขึ้นนั้น แต่ละคณะจะต้องพิจารณาทบทวนว่าต้องมีการ
ดำเนินการอย่างไร เพื่อจูงใจนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาในวัยเรียนเท่านั้น ให้สนใจมาศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความพร้อมของแต่ละคณะหรือหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้  และหากคณะใด
สามารถดำเนินการได้ก็ให้เริ่มดำเนินการก่อน  

2.5 ในส่วนของบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ควรจะมีการประชาสัมพันธ์
หรือประสานงานไปยังศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจสนใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ทั้งน้ี ให้มหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 

1.2.7 รายงานผลการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
พ.ศ. 2549 ข้อ 21 วรรคแรก กำหนดไว้ว่า “เมื่อเลือกตั้งกรรมการได้ครบจำนวนตามข้อ 5 แล้วให้อธิการบดี
เป็นผู้เรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อเลือก
ประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ” 

 ในการนี้ อธิการบดีได้ดำเนินการเรียกประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่  
4 เมษายน 2565 ซึ่งมีการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง มีดังนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง 
1 นายปฏิวัติ  บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2 นางสาวนฎาภัสส์  คุ้มกลาง รองประธานคนที่ 1 
3 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์  รัตนพงศ์ธระ รองประธานคนที่ 2 
4 นางสาวนันธญา  ขันธิโชติ กรรมการและเลขานุการ 
5 นายรัชตะ  จูจอมพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อ 21 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. 2549  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
และข้าราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  
1. รับทราบผลการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
2. มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเร่งรัดการรับ

นักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นการมอบหมายให้ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ในมาตรา 23 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 
1.2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่รองรับการศึกษาต่อของนักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 4378/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564  
ได้แต่งตั้งให้นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ให้รับผิดชอบงานด้านกิจการระหว่างประเทศ ตามการกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้มีประชุมออนไลน์คณะกรรมการด้านกิจการระหว่างประเทศ เพื่อ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1)  การดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ 
(Website) ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ 2) ด้านการดำเนินการประสานงานสถาบันและองค์กรต่าง ๆ  
ในการขอรับนักศึกษาชาวจีนที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ มทรส. 3) ด้านการดำเนินการแปลข้อมูลหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ของ 6 คณะ 
      2. ขณะนี้งานด้านกิจการระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการประสานงานกับสถาบันและองค์กรภาครัฐ
และเอกชน 3 สถาบัน ที่ประสงค์ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่ มทรส. ในสาขาวิชา และศูนย์ต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 บริษัท Open Education Group (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์การศึกษา
ทางไกล OPEN กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประสงค์ส่งนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี มทรส. ศูนย์นนทบุรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

2.1.1 หลักสูตรต่อเนื่อง  
2.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีร่วม 2.5 + 3.5 ปี (Dual Degree) เรียน ปวช.ที่ประเทศจีน 2.5 ปี

และเรียนที่ประเทศไทย 3.5 ปี  
ซึ่งทางบริษัท Open Education Group (ประเทศไทย) จำกัดได้ประสานกับงานด้านกิจการ

ระหว่างประเทศได้ส่งแผนการเรียนหลักสูตรและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ให้แก่สถาบัน OPEN เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ที่ประเทศจีนในการรับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  2.2 บริษัท China-Thai Education จำกัด จากการประสานงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการบัญชี ซึ่งได้ดำเนินการในการประชุมกับ
คณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจฯและบริษัท ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทได้นำแผนการเรียน
และสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาจีนที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่ มทรส. ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร
นักศึกษาที่ประเทศจีนแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการการลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 2 สถาบัน 
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 2.3 มหาวิทยาลัย Jiangxi Normal University ผ่านทางบริษัท TKG (Thailand) จำกัด สนใจ
หลักสูตรร่วม (Dual Degree) ระหว่างมหาวิทยาลัย Jiangxi Normal University หลักสูตรปริญญาตรี 1 + 3 ปี 
สาขาการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ของ 2 มหาวิทยาลัยฯ และจะดำเนินการจัดตั้งทีมในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรข้างต้น 

 ตามระยะเวลาในการดำเนินการ สามารถจะเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
(ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการบัญชี ศูนย์นนทบุรี และหลักสูตรปริญญาตรีร่วม 2.5 + 3.5 ปี (Dual Degree)  
ในภาคการศึกษาที่ 1/2565  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่รองรับการศึกษาต่อ
ของนักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระออกไปก่อน เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษา
ประเทศจีนได้ การดำเนินการจึงยังไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศจีน
เรียบร้อยแล้ว จะรายงานให้สภามหาวิทยาลับทราบต่อไป  

 
1.2.9 รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสภามหาวิทยาลัย 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้จาก QR Code ด้านล่างนี ้

 
https://zhort.link/H1a 

รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564 และให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่มให้กับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
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1.2.10 รายงานกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 20 ก วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2565 หน้า 3 -31 
ได้ประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ดังน้ี 

1. กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
2. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
3. กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. 2565 
5. กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวง

ที่ประกาศขึ้นมานี้ จะไปยกเลิกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งจะกระทบกับมหาวิทยาลัย
ทุกแห่ง โดยเป็นกฎหมายใหญ่ของกระทรวงจะยังไม่มีรายละเอียด ต้องรอประกาศจากกระทรวงในแต่ละฉบับออกมา 
เป็นระยะ ๆ อย่างเช่น กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ทุกหลักสูตรจะต้องมีการ
ปรับปรุงภายใน 180 วัน นับจากนี้เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงใหม่ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีประกาศออกมา 
จึงต้องรอประกาศจากกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง แต่กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2565 กระทรวงได้ออกประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปี 2564 มาก่อนแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะไม่มี
ประกาศตามมาอีกหรือหากมีประกาศตามมาก็อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับเดิม 

รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับกฎกระทรวง 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยหลายประเด็น อย่างเช่น เรื่องหลักสูตรตามที่ ศ. ดร.ประยุทธ 
อัครเอกฒาลิน ได้นำเรียนไปแล้ว หากขณะนี้มหาวิทยาลัยทุกแห่งไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
ได้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 จะต้องใช้หลักเกณฑ์ใหม่ แต่หากมหาวิทยาลัยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น 
ก็เป็นไปตามกฎกระทรวงเดิม อย่างไรก็ตามหากคาดว่าหลักสูตรจะดำเนินการไม่เสร็จสิ้น แต่ยังอยู่ระหว่างระยะเวลานี้ 
สามารถจะนำเสนอเรื่องผ่านไปยัง สป.อว. ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นี้ได้ เพื่อไปจับจองไว้ก่อน แล้วเร่งดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพื่อรายงาน สป.อว. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่มหาวิทยาลัย
เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการติดต่อประสานงาน
กับคุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาของ สป.อว. โดยเรียนเชิญท่านมาให้ความรู้กับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกฎกระทรวงใหม่ทั้ง 5 ฉบับ ว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างไร 



สภา มทร.สุวรรณภูมิ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   19 
 

 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญแล้วจะต้องมีการวางแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร ในวันที่  
5 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยกลุ่มเป้าหมายในช่วงเช้าที่จะเข้าร่วมรับฟังเสวนา ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  
ผู้บริหารระดับคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูล
เหล่านี้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และสำหรับกฎหมายลูกที่จะตามมา ได้นำหารือกับคุณนุชนภา รื่นอบเชย แล้ว 
คือ จะประกาศออกมาประมาณช่วงเดือนสิงหาคม 2565 นี้  และท่านยังได้แนะนำว่าเมื่อกฎหมายลูกแต่ละฉบับ
ออกมาแล้วมหาวิทยาลัยค่อยจัดอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง  

ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า กฎกระทรวงมาตรฐาน
การขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 จะมีข้อแตกต่างจากประกาศ ก.พ.อ. อยู่เล็กน้อย คือ 
ข้อ 11 ซึ่งให้นำรายชื่อของอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ส่งเข้าฐานข้อมูลเพื่อจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ภายใน 60 วัน ซึ่งส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะต้องนำไปพิจารณาด้วย 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  
1. รับทราบรายงานกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาว่ากฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั้ง 5 ฉบับนี ้มีผลทำให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงดำเนินการอย่างไรบ้าง 
 
1.2.11 รายงานการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกนั 

ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 
รายงานการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ดำเนินการตรวจสอบว่าตั้งแต่เปิดทำการมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศจนถึงปัจจุบัน มีข้อบังคับเพียง 19 ฉบับ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมจริงตามที่นายพจน์ชนก สมบัติ แถลงหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน และนำมารายงานสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งถัดไป นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ใน
ฉบับเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือ อว 0656.02/ว 635 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง การรวบรวมระเบียบ
ข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน โดยให้หน่วยงานส่งเรื่องกลับมาภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
โดยมีหน่วยงานรายงานข้อมูล ดังนี้  

ลำดับ หน่วยงาน ผลการรายงาน 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับฯ 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แจ้งการเสนอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย

คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 
12 มีนาคม 2550 (ส่งหนังสือถงึ กบ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
เลขที่หนังสือ อว 0656.10/0450 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
เสนอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 
พ.ศ. 2550 
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ลำดับ หน่วยงาน ผลการรายงาน 
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
6 คณะศิลปศาสตร์ ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
7 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่พบการปรับปรุงเพิ่มเติม (ตามที่รายงานสภาฯ แล้ว) 
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับฯ 
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับฯ 
10 สำนักงานอธิการบดี ไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับฯ 
11 กองคลัง ไม่พบการปรับปรุงเพิ่มเติม (ตามที่รายงานสภาฯ แล้ว) 
12 กองกลาง ไม่พบการปรับปรุงเพิ่มเติม (ตามที่รายงานสภาฯ แล้ว) 
13 กองบริหารงานบุคคล ไม่พบการปรับปรุงเพิ่มเติม (ตามที่รายงานสภาฯ แล้ว) 
14 กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับฯ 
15 กองนโยบายและแผน ไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับฯ 
16 กองส่งเสริมคุณภาพ ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
17 สำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
18 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
19 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 
20 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานการรวบรวมข้อบังคับ  ระเบียบ และประกาศ 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดน้ำเสนอที่ประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบและแก้ไขระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ฉบับ ได้แก ่ 

(1) ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

(2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
พ.ศ. 2551 

(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา พ.ศ. 2559 

(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิพ.ศ. 2559 
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(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2562 

และจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบว่า หน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน ที่ไม่มีการรายงานผลกลับไปยังอธิการบดี ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานมายัง
อธิการบดีแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า หน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน 
ได้จัดส่งหนังสือมายังอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งว่าไม่มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคบั 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
1. รับทราบการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 

ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
2. ให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและจัดพิมพ์เล่มข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เป็นกฎให้อยู่ในเล่ม

เดียวกัน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเป็นต้นมา รวมทั้งข้อกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นฉบับเดียวกันด้วย เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 
 

1.2.12 รายงานจำนวนร่างข้อบังคับที่ผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัแล้ว แต่ยังไม่มีการเสนอ 
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไปแล้วจำนวนหลายฉบับ นั้น 

 ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่า  
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไปแล้ว จำนวน
ทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. ฉบับที่เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ได้แก ่
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบ

วาระที่ 3.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

2. ฉบับที่ยังไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก ่
2.1 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบ

วาระที่ 3.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
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2.2 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2565 ระเบียบ
วาระที่ 4.2.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันและ
สำนัก พ.ศ. .... 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานจำนวนร่างข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบจำนวนร่างข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
แต่ยังไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฉบับที่ยัง
ไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม จำนวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้มีการแก้ไขถ้อยคำตามความเห็นของงานกฎหมายและนิติการ และให้แก้ไขความในบทเฉพาะกาล ข้อ 16 โดยตัดคำว่า 
“ในกรณีที่” ออก ทั้งนี้ เมื่อกองบริหารงานบุคคลแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 
พ.ศ. .... ที่ประชุมมีการพิจารณาแก้ไข ดังนี ้

2.1 เห็นชอบให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับตามความเห็นของงานกฎหมายและนิติการ ยกเว้นความเห็น
ตามข้อ 8 การระบุอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามเดิม เนื่องจาก 
ข้อ 6 เป็นการระบุอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่นเดียวกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เพื่อให้ผู้อ่านไม่เกิดข้อสงสัยว่าคณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร  

2.2 เห็นควรให้ตัดความในบทเฉพาะกาล ข้อ 20 วรรคสอง ออก เนื่องจากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจำคณะ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550 แตกต่างจากองค์ประกอบ
ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ จึงไม่อาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนครบวาระเท่ากับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ร่างข้อบังคับมีผลใช้บังคับ 

3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน
และสำนัก พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นให้ตัดความในบทเฉพาะกาล ข้อ 20 วรรคสอง ออกเช่นเดียวกัน เนื่องจากองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2550 แตกต่างจาก
องค์ประกอบตาม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ จึงไม่อาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระเท่ากับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ร่างข้อบังคับมีผล
ใช้บังคับ 

ทั้งนี้ ให้กองบริหารงานบุคคลเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำสถาบันและสำนัก พ.ศ. .... ที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



สภา มทร.สุวรรณภูมิ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   23 
 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า การพิจารณาและตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่ผ่านมา ยังมีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก แต่หากมีการเสนอให้นิติกร ราย นางสาวสุภาพร ปิติเขต ตรวจสอบจะมีความ
ละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอให้นางสาวสุภาพร ปิติเขต เป็นผู้ตรวจสอบ
ร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศทุกครั้งก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
จึงมอบหมายให้อธิการบดี และรองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) ไปพิจารณาการบริหารงานหรือมอบหมายงาน
ให้บุคลากรในงานกฎหมายและนิติการ โดยอาจจัดสรรขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ให้ชัดเจน
ว่าบุคคลใดมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานใดบ้าง 

 
1.2.13 การกำหนดกรอบเวลาการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในรา่งข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นสำคัญหรือเร่งด่วน
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะว่า “การกำหนด
กรอบเวลาในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีมีการเสนอเรื่องให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วมีระยะเวลาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
เห็นควรให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบดำเนินการเสนอเรื่องให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามหลังจากวันที่
ได้รับมติสภามหาวิทยาลัยแล้วไม่เกิน 3 วันทำการ หรือโดยเร็วที่สุด” 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการกำหนดกรอบเวลาการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามในร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการกำหนดกรอบเวลาการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ในร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเสนอเรื่องให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามหลังจากวันที่ได้รับมติสภามหาวิทยาลัยแล้วไม่เกิน 
3 วันทำการ หรือโดยเร็วที่สุด 

 
1.2.14 รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนการพัฒนาตลาดราชมงคล 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การจัดหารายได้  จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้ฯ โดยผ่าน
คณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ระดับมหาวิทยาลัยก่อน โดยจะสามารถนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การจัดหารายได้ฯ ในวันที ่6 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมครั้งที ่2/2565 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดราชมงคล เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยการผลิตและการตลาด มีหน้าที ่ 

 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 1.2 ประสานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 1.3 กำกับติดตาม ประเมินผล กิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 1.4 นำเสนอแผนที่ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้ฯ ระดับมหาวิทยาลัย  
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 2. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาตลาดราชมงคล เพื่อการส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้วยการผลิตและการตลาด 

 3. นำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้ฯ เดือนเมษายน 2565 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 

 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดหารายไดฯ้ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนการพัฒนาตลาด  
ราชมงคล 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนการพัฒนาตลาดราชมงคล 
และให้นำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มานำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมได้เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ จากเดิมเป็นระเบียบวาระ
พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร “4.1.4 พิจารณาการจัดต้ังกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และ
การควบคุมกำกับดูแลกองทุน” เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ “1.2.15 แนวปฏิบัติการจัดตั้ง
กองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน”  

1.2.15 แนวปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน 

  ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0213/ว3369 ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน 
เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 น้ัน 

  ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เรื่อง การดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
ทางอาญาและทางวินัย และอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนแพ่งในคดีอาญา (เรื่องเสร็จที่ 1625/2564) ซึ่งเห็นควร
ไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจไว้และให้การบริหาร
จัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนั้น รวมทั้ง
ต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุมหรือกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดการทุจริตเบียดบังในการใช้จ่ายจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยเคร่งครัดต่อไป 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบแนวปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการ
กองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบแนวปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และ
การควบคุมกำกับดูแลกองทุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมหรือกำกับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จำนวน 40 หน้า เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี ้

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การจัดทำรายงานการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะต้องย้ำมติที่ประชุมให้ชัดเจนว่ามติที่ประชุมนั้นเป็นอย่างไร โดยการบันทึกเทปไว้
แล้วสรุปประเด็นตามนั้น เนื่องจากที่ผ่านมามติที่ประชุมไม่ตรงกับมติในสภามหาวิทยาลัยหลายเรื่อง  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในครั้งก่อนและมาประชุมในครั้งนี้  
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 โดยไม่มีการแก้ไข สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มิได้มาประชุมในครั้งก่อน แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ทั้งนี้ 
การจัดทำรายงานการประชุมให้ชัดเจนและตรงตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมอบหมายให้ รองอธิการบดี  
(นายสถิตย์ อรุณแสง) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งการบริหารจัดการงานสภาและ
เลขานุการกิจให้ด ี
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง - เรื่องคา้งเพื่อพิจารณา 

     - ไม่มี -  
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ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

4.1.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ คือ ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ
ของคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะศิลปศาสตร์ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความทันสมัย และสอดรับ
กับนโยบายของอธิการบดี นั้น ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  
1. ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ 

ออกไป โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแผนยุทธศาสตร์นั้นว่าเป็นอย่างไร  

2. ให้คณบดีทุกคณะนำเสนอแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
ว่ามีแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้อย่างไร ทั้งนี้ คณะที่นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการแล้ว 
ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้นำเสนอแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที 

3. ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ และแผนกลยุทธ์
ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที ่4.1.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
 

4.1.2 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการของคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความ
ทันสมัย และสอดรับกับนโยบายของอธิการบดี นั้น ทั้งนี ้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
1. ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม ออกไป โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 
28 เมษายน 2565 เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแผนยุทธศาสตร์นั้นว่าเป็นอย่างไร  

2. ให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ พร้อมทั้ง
นำเสนอแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.1.2 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
 

4.1.3 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คือ ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการของคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความทันสมัย และสอดรับกับนโยบายของอธิการบดี นั้น ทั้งนี ้คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิ 
1. ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร ออกไป โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 
28 เมษายน 2565 เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแผนยุทธศาสตร์นั้นว่าเป็นอย่างไร  

2. ให้คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการ พร้อมทั้งนำเสนอแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้ระยะเวลา
ไม่เกิน 15 นาที 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที ่4.1.3 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
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4.1.5 พิจารณาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย  
(วาระลับ หน้า 28 - 30) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยออกไป โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
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4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร นั้น แต่เนื่องจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2561 ไม่สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2562 โดยมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เห็นชอบและให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ และตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ยกร่างและให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการขอปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่นำมาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการขอปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่นำมาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 

 
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการจัดทำแผนการจัดตั้งและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาแบบเข้มที่เน้น
ความรู้ทางด้าน STEM ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และเกษตรกรรม รวมถึงการสร้างทักษะ
ภาคปฏิบัติที่จำเป็นในระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะและ คุณลักษณะ
เพียบพร้อมสำหรับป้อนให้กับการศึกษาต่อระดับ ปริญญาบัณฑิตของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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สุวรรรภูมิ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพครูแก่นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 
จึงขอเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงเรียน
เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซึ่งประกอบด้วย 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ  .ศ .  2548 การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ทำเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรา 17 (2) สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด 
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ และอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2550 นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจำเป็น
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้ง
ส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทำเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 

2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน
ของโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
และอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงาน
ภายในได้ เว้นแต่เป็นการใช้บุคลากรเดิมที่มีอยู่แล้วในการปฏิบัติงานในส่วนงานภายในที่จัดตั้ง โดยไม่มีผลกระทบ
ต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม และข้อ 8 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้จัดตั้งส่วนงานภายในแล้ว ให้รายงานข้อมูล
ตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดทำแผนการจัดตั้ง
โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงเรียนเตรียม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ออกไป 
โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
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4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจำปีการศึกษา 2564 

  ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2563 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
(3)  อธิการบดี เป็นกรรมการ 
(4)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
(7)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และให้ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ น้ัน 

  ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อ 9 (1) (2) (5) และ (6) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอ 
ที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อ 9 (1) (2) (5) และ (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. ข้อ 9 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  

2. ข้อ 9 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
ได้แก่ นายธีรพล ขุนเมือง และนายวัลลภ มานะธัญญา 

3. ข้อ 9 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จำนวนสองคน เป็นกรรมการ  ได้แก่ 
นายธานี สมวงศ์ และนายภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง 

4. ข้อ 9 (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จำนวนสองคน 
เป็นกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  4.3.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัย
ดำเนินการต่อไป 
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4.3.2 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ให้ดำรงตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย (ข้อบังคับ ฯ ปี 2550)  
(เอกสารลับ หน้า 34 - 36) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
1. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ นายศุภกิจ พัวประเสริฐ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง นี้ ไม่ก่อนวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

2. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1) นางวิชนี มัธยม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2564 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

2) นางเสริมศิริ ปราบเสร็จ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

3) นายอำนาจ สุขแจ่ม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยเสนอกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
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4.3.3 รายงานการไม่อนุมัติการกำหนดตำแหนง่และแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา
(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2550) 
(เอกสารลับ หน้า 37 - 38) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ และให้แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวนผลการพิจารณาตำแหนง่
ทางวิชาการให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
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4.3.4 รายงานการไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) ใหด้ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2560) 
(เอกสารลับ หน้า 39 - 42) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2560) ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการเสนอ และให้แจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยให้พิจารณาว่า 
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานวิจัยผ่าน จำนวน 2 เรื่อง ตามเกณฑ์ปี 2560 แต่ตำราไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน 1 เรื่อง กรณีนี้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสามารถยื่นทบทวนได้ แต่หากยื่นทบทวนแล้วไม่ผ่าน 
ผลงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ สามารถเก็บไว้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งตามเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ และในกรณีที่ผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการยื่นขอกำหนดตำแหน่งตามเกณฑ์ปี 2563 ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สามารถเก็บผลงาน
ไว้ได้หรือไม่ และเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทราบ จะต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่า มี
ผลงานวิจัยผ่านการประเมิน จำนวน 2 เรื่อง แต่ตำราไม่ผ่าน จำนวน 1 เรื่อง จึงเป็นเหตุทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดำเนินการต่อไป 
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4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4.1 - 4.4.6 ที่ประชุมได้ปรับลำดับระเบียบวาระ โดยให้ปรับระเบียบ
วาระที่ 4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นระเบียบวาระที่ 4.4.1 เพื่อให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรก่อนจะพิจารณาการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรดังกล่าว และ
ให้ปรับลำดับระเบียบวาระที่ 4.4.1 - 4.4.5 ไปตามลำดับ 

และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4.1 นี้ ศาสตราจารยพ์ิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้ออกจากห้องประชุม โดยไม่ได้ร่วมประชุมในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเพิ่งได้รับเอกสารการประชุมและยังมิได้มีการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อย่างรอบคอบ
และถี่ถ้วน ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ซึ่งอยู่
ในที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน 

4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์สุพรรณบุรี 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
เพื่อนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกไป 
โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เนื่องจาก
เห็นควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรใหม่ได้อย่างถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น 
  



สภา มทร.สุวรรณภูมิ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   44 
 

 

 ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้ตามปกติ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 

 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรบันักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

จากการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และอยู่ระหว่างนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จึงขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

ลำดับ
ท่ี 

รหัส
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย์ 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี                 

ที่หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

แผนการรับ (คน) 
ภาคการศึกษา 

1/2565 2/2565 รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
ระดับปริญญาตรี      

1  วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สุพรรณบุรี 
อยู่ระหว่างนำเข้า 

สภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 4/2565 
60 - 60 

ระดับปริญญาโท      
1 181 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 ม.ค. 65 10 - 10 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เนื่องจาก
ที่ประชุมได้เลื่อนการพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวออกไป โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 
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3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาตรี ได้ตามปกติ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.2 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัย
ดำเนินการต่อไป 
 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรบันักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น ต่อมาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ภาคสมทบ โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 19 วรรคสาม กำหนดว่า “หลักสูตรที่จะรับนักศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนเปิดรับนักศึกษา” มีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตารางแสดงแผนการรับนักศึกษาใหม ่ประจำปีการศึกษา 2565  

ลำดับ
ท่ี 

รหัส
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย์ 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี                 

ที่หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2565 2/2565 รวม 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ           

1 317 บช.บ. การบัญชี (ต่อเนื่อง) สมทบ สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 ก.พ. 64 30 - 30 

   รวม หลักสูตรต่อเนื่อง ภาคสมทบ   30 - 30 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบ และ
ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ 
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.3 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 
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4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 โดยกำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วาสุกรี นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี  

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาต่อไป 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
นำเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกไป 
โดยให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีพ่ิเศษ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  

 
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นมา และขณะนี้ครบกำหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนดไว้ คือ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  

  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไดด้ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เดิมคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 โดยกำหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียน
การสอน ณ ศูนย์หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี รายละเอียดดังเล่มหลักสูตร 
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   โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ ์2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมีข้อเสนอแนะ จำนวน 
11 ข้อ ทั้งนี ้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.5 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 

 

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศูนย์หันตรา 
และศูนย์นนทบุรี ดังนี้ 
 1.  ศูนย์หันตรา 

เนื่องจากนางสาววรารัตน์ นิยมค้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ศูนย์หันตรา เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงเปลี่ยนเป็น นายประเทือง วงษ์ทอง  
 2.  ศูนย์นนทบุร ี

เนื่องจากนายประเทือง วงษ์ทอง ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ศูนย์หันตรา จึงเปลี่ยนเป็น นายจิตตภู พูลวัน 

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
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 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

1. ศูนย์หันตรา 

 1.1 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจำหลักสูตร ศูนย์หันตรา  

ข้อมูลเดิม 
สาเหตุ 

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

นายพฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ ปร.ด. 
วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- 
นายพฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ ปร.ด. 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นางสาววรารัตน์ นิยมค้า วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษียณอายุ
ราชการ 

1 ตุลาคม 2564 

นายประเทือง วงษ์ทอง ปร.ด. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศ  วท.ม. 

ค.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ 
 

วศ.ม. การจัดการสารสนเทศ 
- 

นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ วศ.ม. การจัดการสารสนเทศ 
วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส ์  วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส ์

นางสุนทรี แก่นแก้ว วท.ม. 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- 
นางสุนทรี แก่นแก้ว วท.ม. 

บธ.บ. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวกาญจนา ใจบุญ วท.ม. 
 

สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
นางสาวกาญจนา ใจบุญ วท.ม. 

 
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 วท.บ. สถิติประยุกต์   วท.บ. สถิติประยุกต์ 

 1.2 ข้อมูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจำหลักสูตร ศูนย์หันตรา หลังการเปลีย่นแปลง 
มีรายละเอียด ดังนี ้

ลำดับ
ท่ี 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
1 อาจารย์ นายพฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546 

2 อาจารย์ นายประเทือง วงษ์ทอง ปร.ด. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 
วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2550 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2546 

3 อาจารย์ นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ วศ.ม. การจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2540 
วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2536 

4 อาจารย์ นางสุนทรี แก่นแก้ว วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2552 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2543 

5 อาจารย์ นางกาญจนา ใจบุญ วท.ม. 
 

สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554 

วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2544 
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2. ศูนย์นนทบรุี 

 2.1 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจำหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี  
ข้อมูลเดมิ สาเหต ุ ข้อมูลที่ปรับแก ้

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

นายตะวัน ขุนอาสา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- 

นายตะวัน ขุนอาสา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 
นายประเทือง วงษ์ทอง ปร.ด. 

วท.ม. 
ค.บ. 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำ

หลักสูตร ศูนย์หันตรา 

นายจิตตภู พูลวัน ปร.ด. 
วท.ม. 
อส.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

นายกรมวุฒิ  นงนุช วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ - นายกรมวุฒิ  นงนุช วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
นายพงศ์กรณ์   
ปุบผาโสมตระกูล 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- นายพงศ์กรณ์   
ปุบผาโสมตระกูล 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นายอนุชา  ซาเฮาะ วท.ม. 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- 

นายอนุชา  ซาเฮาะ วท.ม. 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 2.2 ข้อมูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี หลังการเปลี่ยนแปลง
มีรายละเอียด ดังนี ้

ลำดับ 
ท่ี 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
  1 อาจารย์ นายตะวัน ขุนอาสา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553 

  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 2538 
  2 อาจารย์ นายกรมวุฒิ  นงนุช วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553 
   วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2550 

  3 อาจารย์ นายจิตตภู พูลวัน ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2551 
   อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549 

  4 อาจารย์ นายพงศ์กรณ์   
ปุบผาโสมตระกูล 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 

  5 อาจารย์ นายอนุชา  ซาเฮาะ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544 

  ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2536 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.4.6 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป 



สภา มทร.สุวรรณภูมิ รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   50 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 

 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565 คือ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) น้ัน 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และโครงการอบรมสัมมนา 
“การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร” ระหว่าง
วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบกำหนดการจัดโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และโครงการ
อบรมสัมมนา “การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีพ่ิเศษ 3/2565 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 
28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิรับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 
 

5.3 การจัดส่งเอกสารลับให้ที่ปรกึษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 

 ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 มีความเห็นว่า เนื่องจากฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งวาระลับ
หรือเอกสารลับให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน แต่มิได้จัดส่งให้กับที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
เพราะฉะนั้น ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระฯ ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน จึงไม่มีเอกสารในการ
พิจารณากลั่นกรอง  

 ทั้งนี้ จากการหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอความเห็นชอบจาก
อธิการบดี ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและควบคุมเอกสารลับ โดยอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดส่งเอกสารลับ
ให้ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
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จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการจัดส่งเอกสารลับ
ให้ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดส่งเอกสารลับให้ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมาย 
 

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล) 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 


