
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งทีพ่ิเศษ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)   

    

ผู้มาประชุม  

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
3. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
4. นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
5. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
18. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
19. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
20. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
21. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
22. ดร.คมสันต์   งามข า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
23. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
24. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
25. นายอนันทรัตน์   อยู่สบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
26. ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
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27. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
3. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. ผศ.สุรชัย  เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผศ.พัชระ  กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
7. นายพงฐฉัตร เนียมทรง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ดร.สัตถาภูม ิ ไทยพานิช ผู้ช่วยคณบดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นายสุธี   ลี้จงเพ่ิมพูน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
10. น.ส.ภาวิณี ชูนุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
11. น.ส.กัสยา สุพล หัวหน้างานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Microsoft Teams) 
จ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ ศ. ดร.สุมาลี 
สังข์ศรี ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และนายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก ่อธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก ่ผศ. ดร.สาลินันท ์บุญม ีและ ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ได้แก่ ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ดร.คมสันต์ งามข า ผศ.ประภาส กลับนวล 
นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย และ ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) มีจ านวน 14 ท่าน 
ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
นายทรงพล ทิมาศาสตร์ นายธีรพล ขุนเมือง ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน นายพยุง ศักดาสาวิตร นายวัลลภ 
มานะธัญญา และ รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง  
ผศ.เดชา พลเสน และ ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
ได้แก่ ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร 
จึงมีจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม จ านวน 26 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบและมีจ านวนไม่น้อยกว่า
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กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และถือว่า
เป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
ตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
และปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าว
เปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1  การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของงานสภาและเลขานุการกิจ 

เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จะมีเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และงานสภาและเลขานุการกิจ เป็นผู้จัดการประชุม โดยมี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งงานสภาและเลขานุการกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งหมด 7 ข้อ
ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) เตรียมและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 2) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
3) ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจการของ
สภามหาวิทยาลัย 5) ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ติดตาม ดูแล ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน 6) ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัยการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย และ 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ซ่ึงจากหน้าที่และความรับผิดชอบทั้ง 7 ข้อนี้ มีปัญหาว่างานสภาและเลขานุการกิจได้ปฏิบัติครบถ้วน
หรือไม ่และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มเข้ารับต าแหน่ง 
เมื่อปลายเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน แล้วน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้รองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของงานสภาและเลขานุการกิจ ว่าได้ปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ 
และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน แล้วน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป 

 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ (ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 4/2565 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1) 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ คือ ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ

ของคณะ สถาบัน ส านัก ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะศิลปศาสตร์ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความทันสมัย และสอดรับ

กับนโยบายของอธิการบดี นั้น ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 

คณะศิลปศาสตร์ได้น าเสนอกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเร่งด่วน ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางตรง 

 จัดทีมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือสื่อสารทางตรงกับนักเรียนที่เคยไป

บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่าย (คณาจารย์) หรือรุ่นน้องที่เป็นศิษย์ปัจจุบันที่รู้จักในโรงเรียนที่จบมา (นักศึกษา) 

เพ่ือเป็นการสื่อสารในช่องทางโดยตรง เช่น LINE Messenger Facebook ฯลฯ และการลงพ้ืนที่หน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือแนะน าและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อดิจิทัล 

 2.1 การจัด Facebook Fanpage ของหลักสูตรเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

ของหลักสูตรและคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้สนใจได้ติดตามข่าวสาร 

 2.2 การจัดท าคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทุกหลักสูตรของคณะฯ เวลาไม่เกิน 7 นาทต่ีอคลิป 

หรือจัดท าแคปชั่นในประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจอยากรู้ เช่น หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรมีจุดเด่นอะไร  

เรียนจบแล้วไปท างานอะไร การท างานในสายนี้ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้ เข้าใจและเข้าถึง

ของกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่ตัดสินใจศึกษาต่อที่ใด โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ใน Facebook Fanpage และการยิงแอด  

หรือ Advertising หรือการซื้อโฆษณาเพ่ือยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

3. ติดตาม ตรวจสอบผลจากเครือข่ายความร่วมมือในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จัดการประชุมครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายร่วมมือของคณะ เพ่ือติดตามผล

ของการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน และติดตามนักเรียนที่ยังไม่ตัดสินใจเรียนต่อที่ใดเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน

มาเรียนกับทางคณะ 
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4. รักษาอัตราการคงอยู่ของผู้สมัคร 
 จัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจและก ากับติดตามกลุ่มนักเรียนที่ได้สมัครศึกษาต่อกับทางคณะ 

เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความเคลื่อนไหวของคณะผ่านไลน์กลุ่มผู้สมัคร จัดกิจกรรม Open House กิจกรรม
เข้าค่ายก่อนเปิดเทอม เป็นต้น 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  
1. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2568 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ

ให้น าไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 

ชุมชน สังคม และประเทศ ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งจัดให้มีการทดสอบระดับ
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป นั้น ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมเติม
การจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษระยะสั้น ส าหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือพัฒนาทักษะ (Upskill) 
ส าหรับการท างาน และส าหรับผู้สูงอายุที่สนใจ 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในเรื่องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก จึงเห็นควรให้มีการรวบรวมรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
น าผลงานมาเผยแพร่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน หรือบุคคลที่สนใจ 
ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. เห็นควรให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาว่า ในระยะเวลาการรับนักศึกษาที่เหลืออีกประมาณ 2 เดือน 
มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร 
โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงานอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 

 

3.2 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระเบียบวาระเดิม 
ครั้งที่ 4/2565 ระเบียบวาระท่ี 4.1.2) 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการของคณะ สถาบัน ส านัก ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความทันสมัย 
และสอดรับกับนโยบายของอธิการบดี นั้น ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568  
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้น าเสนอกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเร่งด่วน ประจ าปี

การศึกษา 2565 ดังนี้ 

1.  การเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่  

 1.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท ค.อ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

2. การเร่งแนะแนวและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

 2.1 การจัดท าคลิปวีดีโอ (VDO) แนะแนวหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ 

 2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook และ Line  

 2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายในแต่ละหมู่บ้าน ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ และแผ่นพับ 

 2.4 การสร้างเครือข่ายนักศึกษาออกฝึกสอน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและอ่ืน ๆ 

 2.5 การใช้ระบบพี่ชวนน้องมาเรียน 

 2.6 บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกคนร่วมกันประชาสัมพันธ์หานักศึกษาใหม่ 

3. การเชิดชูเกียรติผู้ประสบความส าเร็จและได้รับรางวัล 

 3.1 ภาวะการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

 3.2 การได้รับรางวัลหลังประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

4. อ านวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา 

 4.1 ติดตามผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกและให้เร่งลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 4.2 ให้บริการแบบจุดเดียวจบ (One Stop Service) 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  

1. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 - 2568  

2. เห็นควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพิจารณาว่า ในระยะเวลาการรับนักศึกษาที่เหลืออีก

ประมาณ 2 เดือน มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงานอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ

ต่อไป 
 

  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ 3/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   7 
 

 

3.3 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

(ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 4/2565 ระเบียบวาระที่ 4.1.3) 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่ประชุมตาม

ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คือ ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการของคณะ สถาบัน ส านัก ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการมีความทันสมัย และสอดรับกับนโยบายของอธิการบดี นั้น ทั้งนี ้คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้น าเสนอกลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนการรับ

นักศึกษาเร่งด่วน ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. กลยุทธ์แบบเร่งด่วน 

 1.1 การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 1.2 การจัดแคมเปญให้กับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกเรียบร้อย 

- ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 

- ทุนช่วยค่าบ ารุงการศึกษา  

- การยกเว้นการเก็บค่าสมัครสอบคัดเลือกระบบโควตา 

2. กลยุทธ์ระยะยาว 

 2.1 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

2.2 การจัดการให้นักศึกษามีกิจกรรม และรายได้ระหว่างการเรียน 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2565 - 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  

1. ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2565 - 2568 ออกไปก่อน เนื่องจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดประชุมเก่ียวกับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 และได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งอาจมีประเด็นยุทธศาสตร์

เพ่ิมเติมหลังจากการลงพ้ืนที่ ดังนั้น จึงเห็นควรรอการสรุปผลของคณะให้แล้วเสร็จ และน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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2. เห็นควรให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณาว่า ในระยะเวลาการรับ

นักศึกษาที่เหลืออีกประมาณ 2 เดือน มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงานอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่5/2565 วันพุธที ่11 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ

ต่อไป 
 

3.4 พิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติให้คณบดีทุกคณะน าเสนอ

แผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ว่ามีแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 

ได้อย่างไร ทั้งนี้ คณะที่น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการแล้ว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้น าเสนอแผน

กลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาท ี นั้น 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการแนะแนวเพ่ือประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ทั้งรูปแบบออนไลน์ (Online) ในการเปิด

ห้องแนะแนวเผยแพร่ผ่าน Facebook Live และการลงพ้ืนที่ตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (Onsite) 

2. จัดกิจกรรมพบปะครูแนะแนวเพ่ือประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ โดยการจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับสมัคร 

ณ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายกว่า 20 สถานศึกษา 

3. จัดโครงการบูรณาการการแนะแนวการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษาเครือข่าย 

ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

4. สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาใหม่และสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยการจัดสรร

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 และการสร้างร่วมมือกับบริษัทจ าหน่ายเครื่องอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพ่ือสร้างส่วนลดพิเศษส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏตามการน าเสนอในที่ประชุมแล้ว 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาว่า 
ในระยะเวลาการรับนักศึกษาที่เหลืออีกประมาณ 2 เดือน มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงานอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 

 

3.5 พิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติให้คณบดีทุกคณะน าเสนอ
แผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ว่ามีแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
ได้อย่างไร ทั้งนี้ คณะที่น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการแล้ว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้น าเสนอแผน
กลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาท ี นั้น 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
การจัดท าคลิปวีดีโอแนะน าหลักสูตรผ่าน YouTube การจัดท าเพจของหลักสูตร การเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของ
นักศึกษาและบุคลากร การซื้อโฆษณาเพ่ือยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและพ้ืนที่โดยรอบ การถามตอบข้อมูล
หลักสูตรผ่าน Facebook การสร้างกลุ่มเฉพาะใน Line เพ่ือให้ข้อมูลหลักสูตรและติดตามนักศึกษา รวมทั้งการ Live  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ และการแนะแนวผ่านระบบ Google Meet และ Zoom 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับครูแนะแนว โรงเรียน/ผู้อ านวยการโรงเรียน และศิษย์เก่า 
3. การรับรองการเข้าศึกษา โดยเมื่ออาจารย์แนะแนวส่งรายชื่อนักเรียนเข้ามา คณะจะรับรองการเข้าศึกษา

ให้กับนักเรียนเหล่านั้น และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะติดตามให้นักเรียนเข้ามาสมัครตามรอบที่มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร 

4. การติดตามโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line/Messenger ซึ่งจะมีการติดตาม
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสมัคร การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา จนกระทั่งขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามการน าเสนอในที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาว่า ในระยะเวลา
การรับนักศึกษาที่เหลืออีกประมาณ 2 เดือน มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงานอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 
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3.6 พิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติให้คณบดีทุกคณะน าเสนอ
แผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ว่ามีแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
ได้อย่างไร ทั้งนี้ คณะที่น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการแล้ว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้น าเสนอแผน
กลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาท ี นั้น 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับ
นักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคณะร่วมกับสาขาวิชา จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอรม์ 
(Platform) ทั้งในส่วนตัว สาขาวิชา และในภาพรวมของคณะ รวมทั้งมีการประชุมติดตามทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในคณะทราบว่ามีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด  

2. การติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้อาจารย์ผู้คัดเลือกตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่สมัคร และ
โทรศัพท์ติดตาม เพ่ือโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้ามาเรียน พร้อมทั้งมีการรวบรวมผลรายงานคณะทุกสัปดาห์ 

3. การให้ศิษย์เก่าช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
4. เพ่ือนชวนเพื่อน โดยให้แต่ละสาขาวิชาสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line ส าหรับนักศึกษาใหม่ และ

ให้นักศึกษาใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ 
5. การเข้าพบในพ้ืนที่เป้าหมายหลังวันที่  17 พฤษภาคม 2565 โดยให้แต่ละสาขาวิชาที่มีจ านวน

นักศึกษาน้อย เข้าพบสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเก็บตกนักศึกษาที่ยังไม่มีที่เรียนและตกค้างอยู่  ให้เข้ามาสมัคร 
ในรอบรับตรง 

6. การก าหนดจ านวนนักศึกษาในการเบิกค่าสอน และการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน (เกินโหลด) 
เพ่ือให้อาจารย์เร่งช่วยหานักศึกษาเข้ามาเรียน 

 6.1 การเบิกค่าสอน นักศึกษาภาคปกติ (ค่าสอนเกินภาระการสอน) 
 - จ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ไม่น ามานับเป็นชั่วโมงสอน เพ่ือเบิก 
 6.2 การเบิกค่าสอน นักศึกษาภาคสมทบ 
 - จ านวนนักศึกษาตั้งแต่ 15 คน คิดค่าสอนชั่วโมงละ 400 บาท 
 - นักศึกษาน้อยกว่า 15 คน ให้คิดตามสัดส่วนนักศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามการน าเสนอในที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิจารณาว่า ในระยะเวลาการรับนักศึกษาที่เหลืออีกประมาณ 2 เดือน มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงาน 
อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 
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3.7 พิจารณาค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ระเบียบวาระเดิม 
ครั้งที่ 4/2565 ระเบียบวาระที่ 4.1.5) (วาระลับ หน้า 11 - 13) 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประชุมเป็นระเบียบวาระลับ 
 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ 3/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   14 
 

 

3.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการจัดท าแผนการจัดตั้งและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 4/2565 ระเบียบวาระที่ 4.2.2) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ่ือเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาแบบเข้มที่เน้น

ความรู้ทางด้าน STEM ความรู้พ้ืนฐานที่เพียงพอด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และเกษตรกรรม รวมถึงการสร้างทักษะ

ภาคปฏิบัติที่จ าเป็นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะและ คุณลักษณะ

เพียบพร้อมส าหรับป้อนให้กับการศึกษาต่อระดับ ปริญญาบัณฑิตของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษา การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพครูแก่นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

จึงขอเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการจัดท าแผนการจัดตั้งโรงเรียน

เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ซึ่งประกอบด้วย 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคสาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2548 การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ท าเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรา 17 (2) สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด 

ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ และอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2550 นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจ าเป็น

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้ง

ส่วนงานภายในที่ด าเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยท าเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 

2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน

ของโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้

ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

และอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2550 การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษา 
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ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถน างบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงาน

ภายในได้ เว้นแต่เป็นการใช้บุคลากรเดิมที่มีอยู่แล้วในการปฏิบัติงานในส่วนงานภายในที่จัดตั้ง โดยไม่มีผลกระทบ

ต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม และข้อ 8 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้จัดตั้งส่วนงานภายในแล้ว ให้รายงานข้อมูล

ตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดท าแผนการจัดตั้ง

โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการจัดท าแผนการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัดตั้ง

โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย

การบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.8 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ

ต่อไป 
 

3.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 

4/2565 ระเบียบวาระท่ี 4.4.3) 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 โดยก าหนดการเปิดสอน 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) และให้น าเสนอต่อ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาต่อไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

ซ่ึงบัญญัตใิห้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
ชื่อคณะให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกับหลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 
3.9 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

3.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
และหุ่นยนต ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 4/2565 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.6) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด าเนินการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดการเปิดสอน 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)   

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

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้จัดท า
แผนการรับนักศึกษาระยะสั้นควบคู่กับแผนระยะยาว รวมทั้งให้เพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ AI (Artificial Intelligence) 
Image Processing และ Computer Vision ในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3.10 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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3.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระเบียบวาระเดิม ครั้งท่ี 4/2565 ระเบียบวาระที่ 4.4.1)  

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) และอยู่ระหว่างน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จึงขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิม
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเพ่ิมแผนการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ล าดับ
ท่ี 

รหัส
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ปี                 

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน) 
ภาคการศึกษา 

1/2565 2/2565 รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
ระดับปริญญาตร ี      

1  วศ.บ. เมคคาทรอนิกสแ์ละหุน่ยนต ์ สุพรรณบุร ี
อยู่ระหว่างน าเข้า 
สภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่พิเศษ 3/2565 
60 - 60 

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

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาความเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 3.11 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

 - ไม่มี - 
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4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

 4.2.1  พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม  
การบริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการ 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2558 โดยกองกลางได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
มีมติเห็นชอบร่างบังคับ ฯ ตามที่คณะกรรมการและระเบียบข้อบังคับปรับแก้ไข และมอบหมายให้กองกลางเสนอเรื่อง
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ 3/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 นั้น  

ในการนี้ กองกลาง ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... เพ่ือให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.2.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 ตามที่ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการปรับปรุงยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และได้น าเ ข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 4/2565 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 เมษายน 2565 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ปรับแก้ไข และมอบให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานตรวจสอบภายใน ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ . .... เพ่ือให้คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 2. ให้เพ่ิมเติมความในข้อ 8 วรรคหนึ่ง เป็นดังนี้  
 “ข้อ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน” 

 ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.3 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ได้ออกจากระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยไม่ได้ร่วมประชุมในระเบียบวาระนี้  

 4.2.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของการก าหนดอัตราเงินเดือน และปรับปรุงในส่วนของระดับผลการประเมินของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยมอบคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2565 มีมติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว) 

 ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ขอน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้

ก าหนดเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ราย รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ ในอัตรา 130,000 บาท 
ต่อมามีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการรักษาราชการแทนต าแหน่ง
อธิการบดี  
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2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่   
21 เมษายน 2565 มีมติให้ชะลอร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไว้ก่อน นั้น ท าให้การออก (ร่าง) ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือปรับค่าตอบแทนต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. .... ไม่สามารถประกาศใช้ได้ เนื่องจากการก าหนดระดับผลการประเมิน
ใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไม่สอดคล้องกัน และไม่สอดคล้องกับ
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. 2548  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
1. ก าหนดเงินเดือนให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ราย รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ  
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   
3. มอบคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับค่าตอบแทนต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ....  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  
1. ที่ประชุม (ยกเว้นนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงดออกเสียง) เห็นชอบก าหนดเงินเดือนให้แก่ผู้ด ารง

ต าแหน่งอธิการบดี ราย รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ ในอัตรา 210,000 บาท โดยการก าหนดเงินเดือน
ดังกล่าว ที่ประชุมได้น าคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงนิ
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มาประกอบการพิจารณา
ปรับเงินค่าตอบแทนให้แก่อธิการบดี ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและบริหารทรัพย์สินพิจารณา
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  

2. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร โดยมอบกองบริหารงานบุคคลจัดท า
ร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมา
ที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป   

3. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและบริหารทรัพย์สินได้มีข้อเสนอแนะไปยัง
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้พิจารณาประเด็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดีและคณบดี ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควร
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 
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4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ถ้อยค าซึ่งมิใช่สาระส าคัญของ (ร่าง) 

ข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 1.2.12 

รายงานจ านวนร่างข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย

ลงนาม ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามความเห็นของงานกฎหมายและนิติการ และให้ตัดความในข้อ 20 วรรคสองออก

ทั้ง 2 ฉบับ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง 2 ฉบับ ตามข้อบังคับเดิม แตกต่างจากองค์ประกอบตาม (ร่าง) 

ข้อบังคับฉบับใหม ่จึงไม่อาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ด ารงต าแหน่งต่อไปได้จนครบวาระเท่ากับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ร่างข้อบังคับมีผลใช้บังคับ นั้น ที่ประชุม

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับได้เห็นชอบให้ตัดความดังกล่าวออกตามข้อเสนอแนะของนิติกร  

ในการนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของนิติกร รวมทั้งการแก้ไข

ประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามได้ แต่หากมีการแก้ไขประเด็นย่อย ซึ่งมิใช่สาระส าคัญ

และไม่ผิดหลักการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขได้ โดยรวมถึง (ร่าง) ข้อบังคับฉบับอ่ืนที่ผ่านความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยแล้วด้วย 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยปรับแก้

ถ้อยค าซึ่งมิใช่สาระส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและ

ปรับแกถ้้อยค า ซึ่งมิใช่สาระส าคัญและไม่ผิดหลักการใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2565 

และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. 2565 รวมทั้ง (ร่าง) ข้อบังคับฉบับอ่ืนที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.4 นี้ 

เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

 - ไม่มี - 
 

4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

 - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และ 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานสภาและเลขานุการกิจจัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นั้น 

 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
เข้าร่วมประชุมและอบรมสัมมนาดังกล่าว โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ต้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
จะต้องเดินทางตั้งแต่ช่วงบ่าย ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และ 2) กลุ่มที่มิได้ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย 
แต่เข้าร่วมอบรมสัมมนา จะต้องเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 และโครงการ
อบรมสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 
 

(นายสถิตย์  อรุณแสง) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


