
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ 5/2565 
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  

ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
    

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. นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
13. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
14. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
15. ผศ.เดชา พลเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
16. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
17. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
18. ดร.คมสันต์ งามข า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
19. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
20. ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
21. นายอนันทรัตน์   อยู่สบาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
22. ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
23. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
24. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
25. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ. ดร.สุมาลี สังข์ศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ  นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.ธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 
2. นายพระนาย  กังวาลรัตน์ ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดี 
5. ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี 
6. นายสัญญา ค าจริง รองอธิการบดี 
7. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี 
8. น.ส.วนิดา  วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. น.ส.สุภัทรา  วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. น.ส.อุศนา  อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. ผศ.สุรชัย เอกอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ณ เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 22 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบและมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายธีรพล ขุนเมือง ซึ่งเป็นผู้แนะน าสถานที่ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ เดอะไพรเวซี่ 
บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยโรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีและมีห้อง
ประชุมที่ดี แล้วต้องขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) และทีมงาน ที่ช่วยประสานงานและ
ด าเนินการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน มาเข้าร่วมประชุมในการครั้งนี้ด้วย 
ได้แก่ นายพระนาย กังวาลรัตน์ และ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ซึ่งได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอแสดงความยินดีและปรบมือต้อนรับทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งนีด้้วย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบ และแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้รับการสรรหา
ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ตามท่ีงานสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย นั้น โดยงานสภาและเลขานุการกิจ ได้จัดท าหนังสือติดตามมติที่ประชุมไปยังหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และขอให้หน่วยงานส่งกลับคืนมายังงานสภาและเลขานุการกิจภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งท่ี 3/2564 ถึง ครั้งที่ 4/2565 จ านวน 14 เรื่อง  

2. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือรอผลด าเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 4/2565 
จ านวน 51 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน จ านวน 17 เรื่อง เรื่องที่ส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน จ านวน 32 เรื่อง 
และเรื่องที่รอผลด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เรื่อง 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้ว 
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 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาการติดตามเรื่องการรวบรวม
ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยเห็นว่าเรื่องนี้ต้องติดตามโดยเร่งด่วน 
เนื่องจากการอุทธรณ์และร้องทุกข์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าสามารถเร่งด าเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมแล้ว พบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการน าข้อบังคับ
และระเบียบทั้ง 5 ฉบับ มารวมเป็นฉบับเดียวกัน และอยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาในเดือนมิถุนายน 2565 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. การติดตามผลการด าเนินงาน เรื่อง การรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 24 ฉบับ และที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ไม่เฉพาะข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น แต่ให้รวบรวมทุกฉบับที่มีอยู่ทั้งหมด
มารวมเป็นเล่มเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยรับไปด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. การติดตามผลการด าเนินงาน เรื่อง การเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังมิได้เสนอให้นายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามในเวลาอันสมควร จึงเป็นเหตุให้อธิการบดีมีการประชุมและมีค าสั่งก าหนดระยะเวลาให้เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ภายใน 3 วัน หรือโดยเร็วที่สุด แต่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สภามหาวิทยาลัย 
ได้เห็นชอบร่างข้อบังคับ จ านวน 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก ซึ่งมติเห็นชอบครั้งนั้นได้ถือตามความเห็นของนิติกร แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มี
การเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น จึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว 
 

 1.2.2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ตามหนังสือส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ตผ 0051.1 อย/320 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบรายงานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและประกอบรายงานการเงิน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นแสดงฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอ 
ที่ประชุมแล้ว 
 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกไป โดยให้เสนอเรื่องไปยัง 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและบริหารทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 อีกครั้งหนึ่ง 

 

1.2.3 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่รองรับการศึกษาต่อของนักศึกษาจีนทีม่หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 4378/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564  
ได้แต่งตั้งให้นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ให้รับผิดชอบงานด้านกิจการระหว่างประเทศ ตามการก ากับติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ช่วยอธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบเกี่ยวกับการด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 1. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้มีประชุมออนไลน์คณะกรรมการด้านกิจการระหว่างประเทศ เพ่ือมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) 
ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ 2) ด้านการด าเนินการประสานงานสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในการขอรับ
นักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ มทรส. 3) ด้านการด าเนินการแปลข้อมูลหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ของ 6 คณะ 
      2. ขณะนี้งานด้านกิจการระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการประสานงานกับสถาบันและองค์กรภาครัฐ
และเอกชน 3 สถาบัน ที่ประสงค์ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่ มทรส. ในสาขาวิชา และศูนย์ต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 บริษัท Open Education Group (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์การศึกษา
ทางไกล OPEN กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประสงค์ส่งนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี มทรส. ศูนย์นนทบุรี จ านวน 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) จ ากัดได้ประสานกับงานด้านกิจการ

ระหว่างประเทศได้ส่งแผนการเรียนหลักสูตรและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่สถาบัน OPEN เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่ประเทศจีนในการรับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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  2.2 บริษัท China-Thai Education จ ากัด จากการประสานงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการบัญชี ซึ่งได้ด าเนินการในการประชุมกับ
คณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจฯ และบริษัท ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทได้น าแผนการเรียน
และสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาจีนที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่ มทรส. ไปด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัคร
นักศึกษาที่ประเทศจีนแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ก าลังด าเนินการการลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 2 สถาบัน 

 2.3 มหาวิทยาลัย Jiangxi Normal University ผ่านทาง บริษัท TKG (Thailand) จ ากัด สนใจ
หลักสูตรร่วม (Dual Degree) ระหว่างมหาวิทยาลัย Jiangxi Normal University หลักสูตรปริญญาตรี 1+3 ปี 
สาขาการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงด าเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 
2 มหาวิทยาลัยฯ และจะด าเนินการจัดตั้งทีมในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรข้างต้น 

 ตามระยะเวลาในการด าเนินการ สามารถจะเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท  
(ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการบัญชี ศูนย์นนทบุรี และหลักสูตรปริญญาตรีร่วม 2.5+3.5 ปี (Dual Degree)  
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2565  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่รองรับการศึกษาต่อ
ของนักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่รองรับการศึกษาต่อของ
นักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 1.2.4  รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของงานสภาและเลขานุการกิจ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของงานสภาและเลขานุการกิจ ว่าได้ปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ และมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน แล้วน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งถัดไป นั้น  

พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามหัวข้อทั้ง 7 หัวข้อคือ 
1. เตรียมและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
3. ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
5. ให้บริการข้อมูล รวบรวม ก ากับ ดูแลติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปและรายงาน 
6. ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

และการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
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ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รวบรวมการปฏิบัติงานตามภาระงาน โดยพิจารณาจาก
หน้าที่และความรับผิดชอบตาม คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
SOP 101-02  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

งานสภามหาวิทยาลัย 
 

1.1 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 

1.1.1 จัดท ารายละเอียดขอใช้เบี้ย
ประชุมและอาหารว่างและอาหาร
กลางวันและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 

  1.2 แจ้งก าหนดวันน าเรื่องเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ 
 

1.2.1 แจ้งก าหนดวันน าเรื่องเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  
ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ 

หัวหน้างานสภาฯ 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
 

  1.3 ส่งวาระเข้าที่ประชุม 
 

1.3.1 หน่วยงานท่ีมีเรื่องเสนอสภาฯ 
จัดท าหนังสือขออนุญาตอธิการบดีเพื่อ
น าวาระเข้าท่ีประชุม พร้อมกับจัดท า
วาระและเอกสาร ประกอบวาระท่ี
เกี่ยวข้อง 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 

  1.4 รับเรื่องจากการสั่งการของ อมทรส.
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

1.4.1 ลงทะเบียนรับเรื่องท่ีต้องน าเข้า
ท่ีประชุมสภาฯจากการสั่งการของ 
อมทรส.เลขานุการสภาฯ 

นางอรอุมา อารีชม 
 

1.5 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 1.5.1 จัดท าหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ท่ีจะต้องชี้แจง
ในห้องประชุม ให้ทราบก่อนวัน
ประชุม 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
 

  1.6 จัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 1.6.1 ร่างและพิมพ์ต้นฉบับระเบียบ
วาระการประชุม 
1.6.2 ในกรณีท่ีมีวาระลับ และวาระ
เพิ่มเติม ให้จัดท าต้นฉบับเสนอ
เลขานุการสภา และนายกสภาฯ
พิจารณา และจัดท าส าเนาเพ่ิมเติม 

นางอรอุมา อารีชม 
 
 

  1.7 การเสนอพิจารณาอนุมัติต้นฉบับ
วาระ (เพิ่มเติม) 

1.7.1 การเสนอเพื่อพิจารณาต้นฉบับ 
-กรณีอนุมัติ ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
-กรณีไม่อนุมัติ ให้น ากลับไปแก้ไข 

เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 
 

  1.8 การจัดท าส าเนาเอกสาร/รูปเล่ม
ระเบียบวาระการประชุม 

1.8.1 ส าเนาเอกสาร/รูปเล่มระเบียบ
วาระการประชุม  ติดแถบดัชนี 
 
 
 
 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
นางสาวนันธญา ขันธิโชติ 
นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์ 
นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์ 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   8 
 

 

ล าดับ
ที ่

หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1.9 จัดท าหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 
เสนอเลขานุการสภาฯ ลงนาม 
 

1.9.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม
กรรมการสภาฯ ทุกท่าน และหนังสือ
เชิญผู้เข้าร่วมชี้แจง เสนอเลขานุการ
สภาฯ ลงนาม 
1.9.2 จัดท าหนังสือเอกสารขอส่ง
ระเบียบวาระการประชุมสภา 
(ใช้ส าหรับทาง E-mail)  
เสนอเลขานุการสภาฯ ลงนาม 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
 
 
 
 
 
 

  1.10 จัดส่งระเบียบวาระการประชุม 
ให้กรรมการ 

1.10.1 น าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
1.10.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ไปรษณีย์  
1.10.3 ให้กรรมการสภาฯ (ภายใน) 
ไปยังหน่วยงานท่ีสังกัด 
1.10.4 และจัดส่งระเบียบวาระการ
ประชุมทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ 
(E-mail) ให้กรรมการสภา 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
นางสาวนันธญา ขันธิโชติ 
นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์ 
นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์ 

1.11 จัดท าหนังสือขออนุญาต/ขออนุมัติ 1.11.1 หนังสือขออนุญาต 
- ไปราชการ 
- ใช้รถราชการ 
- ขอใช้ห้องประชุม 
- ขอใช้อุปกรณ์และบุคลากรจัดประชุม 
หนังสือขออนุมัติ 
- ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม 
- ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวัน 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
 
 
 
 
 

  1.12 การพิจารณาการขออนุมัติ 1.2.1 การเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภา 
-กรณีอนุมัติ  ให้ด าเนินการยืมเงินทดลอง
ราชการค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่าง
อาหารกลางวัน 
-กรณีไม่อนุมัติ  ให้น ากลับไปแก้ไข 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
 

  1.13 การติดต่อประสานงานกรรมการ
สภาทุกท่านในการตอบรับการเข้าร่วม
ประชุม 

1.13.1 โทรศัพท์ประสานงาน
กรรมการสภามทรส. ทุกท่านและ
ผู้เข้าร่วมชี้แจงเพื่อสอบถามการเข้า
ร่วมประชุมสภา 
1.13.2 จัดท าหนังสือรายงานผลการ
ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ไปยัง
เลขานุการสภาและอธิการบดี 

หัวหน้างานสภาฯ 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
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  1.14 จัดเตรียมส่ิงของท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การประชุมสภาฯ 

1.14.1 จัดเตรียมข้อมูลท่ีใช้ขึ้นจอภาพ 
1.14.2 จัดเตรียมรูปเล่มส ารอง 
1.14.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมเพ่ิมเติม/วาระลับ(ถ้ามี) 
1.14.4 จัดเตรียมแผนผังท่ีน่ังและ 
ป้ายชื่อตามท่ีเตรียมไว้ 
1.14.5 จัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
1.14.6 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
นางสาวนันธญา ขันธิโชติ 
นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์ 
นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์ 
นางดารารัตน์ ปะวารี 
นางเอื้อมเดือน สมร 
นางอนุสรา นนทะวงษ์ 
นางยุพา บุญหล่อ 
นางพรพรรณ ม่วงงาม 

  1.15 ประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.15.1 ในระหว่างการประชุม 
- จดบันทึกการประชุม 
- บันทึกเสียงการประชุม 
- น าข้อมูลขึ้นจอภาพ 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 

1.16 ด าเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีใช้ใน
การประชุมสภา 

1.16.1 ด าเนินการส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่าย 
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาฯ 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 

1.17 จัดท ารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

1.17.1 ถอดมติของการประชุมใน 
แต่ละวาระน ามติท่ีได้ส่งให้เลขานุการ
สภาตรวจและแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
ในการด าเนินการต่อไป 
1.17.2 จัดท ารายงานการประชุม 

น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 

1.18 เสนอรายงานการประชุมสภาฯ 
เพื่อให้เลขานุการสภาลงนาม พร้อมส่ง
ส าเนาการประชุมสภาฯ 

1.18.1 เสนอรายงานการประชุมสภาฯ  
ให้กับเลขานุการสภาฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการสภา เพื่อลงนามใน
ต้นฉบับ พร้อมท้ังจัดท าส าเนาส่ง
ผู้บริหาร คณะ สถาบัน ส านัก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 

1.19 จัดท ามติสภาฯ เสนอเลขานุการ
สภาฯ ลงนาม 

1.19.1 จัดท าตารางสรุปการแจ้ง
รับรองมติท่ีประชุมสภา 
1.19.2 พิมพ์รับรองมติท่ีประชุมสภาฯ 
ลงนามในต้นฉบับ 

น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 

1.20 ส่งมติท่ีประชุมสภาฯ  
 

1.21.1 จัดท าส าเนามติการประชุม
สภาฯ ส่งผู้บริหาร คณะ สถาบัน 
ส านัก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อไป
ด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภาฯ 
ต่อไป 

หัวหน้างานสภาฯ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 (ฉบับสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว) หน้า   10 
 

 

ล าดับ
ที ่

หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1.21 ด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

1.21.1 ตามมติท่ีสภาให้หน่วยงาน
ด าเนินการจากหน่วยงานพร้อมท้ังท า
รายงานการติดตามมติให้สภาทราบ 

หัวหน้างานสภาฯ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 

  1.22 รวบรวมรายงานการด าเนินงาน
จากหน่วยงานท่ีปฏิบัติตามมติสภา  
เพื่อรายงานความคืบหน้าให้สภาทราบ 
 

1.22.1 รวบรวมเอกสารรายงานต่างๆ
ท่ีหน่วยงานได้ส่งมารายงานการ
ด าเนินการ 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 
หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 

  1.23 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอ
นายกสภาฯ พิจารณาลงนาม (ถ้ามี) 
 

1.23.1 จัดเตรียมข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง รายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรรายวิชา/สาขาวิชา 
-กรณีอนุมัติ  ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
-กรณีไม่อนุมัติ  ให้น ากลับไปแก้ไข 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 
หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 

  1.24 ส่งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ 
 

1.24.1 น าส่งข้อบังคับ ระบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง รายนามผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีนายกสภาฯ ลงนาม
เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.24.2 น าส่งหลักสูตรรายวิชา/
สาขาวิชาของแต่ละคณะท่ีเลขานุการ
สภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภาฯ 
ผช.เลขานุการสภา 
หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 

  1.25 คัดกรองข้อมูลเพ่ือขึ้น web site 
 

1.26.1 น ารายงานการประชุม  
มติท่ีประชุมแปลงเป็นไฟล์ข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์เตรียมน าส่งส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน า
ขึ้นเผยแพร่web site มหาวิทยาลัย 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
 

  1.26 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 

1.26.1 น าข้อมูลท่ีผ่านการคัดกรอง
จากเลขานุการสภาฯ แล้วรวมท้ัง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศค าสั่ง 
รายนามผู้ส าเรจ็การศึกษา ท่ีนายกสภาฯ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาจัดท ารูปแบบ 
pdf แล้วส่งให้ส านักวิทยบริการ 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
 

  1.27 จัดเก็บเอกสาร 1.27.1 จัดเก็บเอกสารต่างๆจากการ
ประชุมเข้าแฟ้มท่ีเกี่ยวข้องเพื่อความ
สะดวกในการค้นหาต่อไป 

หัวหน้างานสภาฯ 
นางอรอุมา อารีชม 
น.ส.พัชวรัตน์ หลวงยศ 
น.ส.สุดารัตน์ หวังผลึก 
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 ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงาน  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงาน
ของงานสภาและเลขานุการกิจ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. รับทราบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภาระงานของงานสภาและเลขานุการกิจ 
2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจการของสภามหาวิทยาลัย โดยเมื่อมีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ควรจะมีการประชาสัมพันธ์มติของสภามหาวิทยาลัยให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ นอกจากการน ารายงานการประชุมไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยอาจท าในรูปแบบ
จุลสาร หรือจัดท าในรูปแบบกระดาษ A4 จ านวน 2 แผ่น เป็นต้น 

2.2 การติดตามผลการด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย ควรมีการด าเนินการแบบเข้มแข็ง  
2.3 การรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 

เห็นควรให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทั้งหมด น ามาจัดพิมพ์ใหมเ่ป็นรูปเล่ม โดยเพ่ิมเติมฉบับ
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน 24 ฉบับเข้าไปด้วย 

2.4 หน่วยงานของสภามหาวิทยาลัยควรจะมีส านักงานสภามหาวิทยาลัย ที่มผีู้อ านวยการเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนที่ส าคัญ และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังไม่มีผู้อ านวยการส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับส่วนนี้ เพ่ือจะช่วยให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจาก
สภามหาวิทยาลัย ได้ข้อมูลและมีการบริหารจัดการด้านข้อมูลที่ครบถ้วน จึงเห็นควรยกระดับงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ที่มีความสามารถมาดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นอาจจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างจากงานย่อยขึ้นไประดับงาน ระดับกอง และระดับส านัก ตามล าดับ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จ านวน 51 หน้า เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2565 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในครั้งก่อนและมาประชุมในครั้งนี้  
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยไม่มีการแก้ไข ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มิได้มาประชุมในครั้งก่อน แต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2565  

 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
และผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานกลยุทธ์เร่งด่วนในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 
3.1 - 3.6 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ และพิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้ทุกคณะพิจารณาว่า ในระยะเวลาการรับนักศึกษาที่เหลืออีก
ประมาณ 2 เดือน มีกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารน ามารายงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 
11 พฤษภาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ ทุกคณะได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละคณะก าหนด ดังนี้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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) 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1.1 เพ่ิมช่องการสื่อสารในช่อง Tiktok โดยจัดท าสื่อรูปแบบวิดีโอ แนะน าหลักสูตรของคณะ 
1.2 การลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์เดิมอย่างสม่ าเสมอ (Line Facebook Website 

Youtube) ทั้งของคณะและส่วนบุคคล 
1.3 ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ แบนเนอร์ สื่อวีดีโอ) ให้กับครูแนะแนวในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
1.4 การส่งประกาศโควตาพิเศษบุตรเกษตรกร ส่งโรงเรียน วิทยาลัย จ านวน 19 จังหวัด 582 โรงเรียน 
1.5 เข้าแนะแนวการศึกษาโดยตรงกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์ 
1.6 จัดท าข้อมูลศิษย์เก่า (ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ/ที่มีงานท าตรงสาขาวิชา 

ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารของคณะ)  
1.7 จัดทีมนักศึกษาปัจจุบันแนะแนวการศึกษาออนไลน์ให้รุ่นน้องกับสถานการศึกษาเดิมที่จบ

การศึกษา 
2. การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ (โดยมอบเฉพาะผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาแรก

เรียบร้อยแล้ว ตามจ านวนทุนที่ระบุไว้) 
2.1 ยกเว้นการเก็บค่าสมัครสอบคัดเลือก (เฉพาะสมัครผ่านระบบโควตา) 
2.2 ติดตามนักเรียนที่ยื่นใบสมัครแต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน เพ่ือกระตุ้นให้สมัครและเข้าเรียน 
2.3 ให้ทุนค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
2.4 ให้ทุนช่วยค่าบ ารุงการศึกษา 
2.5 ให้ทุนนักศึกษาเรียนดี    
2.6 แจ้งผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียน GPA 3.00 เพื่อยกย่องนักศึกษาส่งให้สถาบัน

ที่จบการศึกษาเดิมทราบ  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 คะแนน  
 โดยให้คะแนนแก่อาจารย์ที่ชักน าผู้สมัครจากสถานศึกษาอ่ืน สมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ในหลักสูตรของคณะฯ ที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 (ปีที่อยู่ในช่วงรอบประเมิน) ให้ 1 คะแนน
ส าหรับนักศึกษาใหม่ 1 คน (ได้สูงสุด 20 คะแนน) ใช้บังคับตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 
(ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) เป็นต้นไป 

2. จัดท าสื่อออนไลน์ และ ยิง Facebook ADS 
 คณะจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาครอบคลุม  4 ศูนย์พื้นที่ 

4 สาขาวิชา สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระบบ
สารสนเทศ ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเลือกยิง ADS ตามที่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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3. มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรดึงข้อมูลจากระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพ่ือติดต่อกลับไปยัง
ผู้สมัครแล้วแต่ยังไม่ข้ึนทะเบียนนักศึกษา เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้สมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรขอข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และวิทยาลัยจากอาจารย์แนะแนว
ในแต่ละสถานศึกษาที่แต่ละหลักสูตรได้ประสานงานอยู่แล้ว เพ่ือติดตามนักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครเรียนได้สมัคร
เข้าศึกษาในหลักสูตรตน 

5. รวบรวมกลุ่มไลน์ของแต่ละสาขาที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้สมัครเรียน เพ่ือใช้เป็นศูนย์รวม
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ และดึงผู้กลุ่มเป้าหมายรายอ่ืน ๆ เข้าร่วมกลุ่ม และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
อย่างทั่วถึงต่อไป 

6. จัดท า Dashboard รายงานจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงาน
ในกลุ่มไลน์ของคณะพร้อมแจ้งก าหนดการการรับสมัครแต่ละรอบเพ่ือกระตุ้นให้แต่ละหลักสูตรทราบจ านวนนักศึกษา
ในหลักสูตรตนและเร่งเพิ่มยอดนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ 

7. จัดกิจกรรมเปิดห้องแนะแนวออนไลน์อีก จ านวน 5 ครั้ง โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา 
และอาจารย์แนะแนวของแต่ละหลักสูตร เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของคณะ และรายเอียด
การเรียนการสอนตลอดจนอาชีพท่ีรองรับของแต่ละหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ : กลยุทธ์การรับนักศึกษา 

1. กลยุทธ์ที่ 1 การแนะแนวออนไลน์ (online) ผ่าน Facebook Live / Facebook Ads / Line / 
Web site / Google Meet / Zoom Meeting 

2. กลยุทธ์ที่ 2 ใช้เครือข่ายครูแนะแนว โดยการประสานครูแนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือขอข้อมูล
นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน หรือก าลังหาที่เรียน 

3. กลยุทธ์ที่ 3 การก ากับ ติดตาม ผู้สมัครจนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

โดยเปิดรับนักศึกษา 3 ศูนย์พ้ืนที่ นนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา หันตรา รวมแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวนทั้งสิ้น 985 คน และมีผู้ขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว จ านวน  434 คน 
(ข้อมูลนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 44.06 จากแผนรับ
นักศึกษา 

โดยมีแนวทางเร่งด่วนการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องคณะร่วมกับสาขาวิชา จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ในทุก platform 

ทั้งในส่วนตัว ในสาขาวิชา และในภาพรวมของคณะฯ 

ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

         
2. ติดตามอย่างใกล้ชิด โทรติดตามนักศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้คัดเลือกตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่สมัคร

และโทรติดตาม รวบรวมผลรายงานคณะฯ ทุกสัปดาห์  
3. ให้ศิษย์เก่าช่วยในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
4. เพ่ือนชวนเพื่อน โดยให้แต่ละสาขาวิชาสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line ส าหรับนักศึกษาใหม่ และ

ให้นักศึกษาใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ 
5. เข้าในพ้ืนที่เป้าหมายหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ให้แต่ละสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อยเข้าพบ

สถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือเก็บตกนักศึกษาที่ยังไม่มีที่เรียน และตกข้างอยู่ 
6. ก าหนดจ านวนนักศึกษาในการเบิกค่าสอน และการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน (เกินโหลด) 
* จากการด าเนินการเร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์และตามติดตามนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 

ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มียอดผู้สมัครทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่เพ่ิมข้ึน และท่ีอยู่ระหว่างการคัดเลือก จ านวน 65 คน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ 
2.  ระบบการรับสมัคร ต้องมีความคล่องตัว 
3.  การประชาสัมพันธ์/การปรับปรุงเว็บไซต์ 
4.  การเทียบโอนรายวิชา/ที่อาจมีข้อจ ากัด 
5.  โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม และวันที ่1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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คณะศิลปศาสตร์ได้จัดตั้งวอร์รูม (War Room) ทีมงานปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือเร่งรัดจ านวนนักศึกษาใหม่
ในระยะ 1 เดือนครึ่งหลังจากนี้ โดยการน าของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา และตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
4 ปี 6 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 
การท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ และระดับปริญญาโท  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รวมบุคลากรจาก 3 ศูนย์พ้ืนที่ คือ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยทุกฝ่ายในวอร์รูมนี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
เสนอแนะกลวิธีในการเพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
โดยมีแนวปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. เร่งประชาสัมพันธ์ เร่งด าเนินการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย เช่น บทความ ภาพ คลิปสั้น โบรชัวร์ เพ่ือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีการสมัคร แล้วประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเน้นไปที่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ คณะศิลปศาสตร์ RUS และเพจลูกของคณะ โดยในระหว่างนี้ ทีมงานจะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในแต่ละโพสต์และแชร์ไปตามช่องทางของตนเอง เพ่ือให้บุคคลทั่วไป รวมไปถึง
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกิดการรับรู้ข้อมูล
หลักสูตรต่าง ๆ อีกทั้งยังจะท าให้คณะศิลปศาสตร์เป็นที่รู้จักอีกด้วย ในท้ายที่สุด เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงพ้ืนที่ในระยะเวลาอันสั้น การซื้อโฆษณาจึงเป็นเ รื่อง
จ าเป็น โดยคณะศิลปศาสตร์คาดหวังว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 100,000 ครั้ง 

2. จัดตั้ง Call Center มีการจัดตั้งทีมงานในการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยการโทรศัพท์ไปยังครูแนะแนว
ประจ าโรงเรียนทั้งในเครือข่าย MOU และนอก MOU เพ่ือสอบถามสถานะการศึกษาต่อของนักเรียน และหากพบว่า
นักเรียนคนใดยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องสถานที่ศึกษาต่อ ทีมงานจะด าเนินการโทรศัพท์พูดคุยเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเป็นรายบุคคล รวมไปถึงพูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย 

3. ด าเนินการสมัคร เจ้าหน้าที่จะด าเนินการอ านวยความสะดวกในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งเมื่อนักเรียน
ตัดสินใจแล้ว ทีมงานโดยการน าของฝ่ายวิชาการจะได้ให้ค าแนะน าในการสมัคร เช่น วิธีการ ขั้นตอน เอกสารประกอบ 
การสมัคร รวมไปถึงข้อค าถามท่ีอาจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการสมัคร เป็นลักษณะ One Stop Service 

4. ประกาศยืนยันผลการสมัคร โดยหากข้อมูลผู้สมัครมีความถูกต้องสมบูรณ์ และเอกสารประกอบ 
การสมัครครบถ้วน เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านเกณฑ์ รายชื่อผู้สมัครจะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยทีมงานฝ่ายวิชาการร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาจะได้มีการแจ้งผลกับนักศึกษา
อีกครั้ง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและกระบวนการช าระเงินค่าแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาต่อไป 

5. จัดทุนการศึกษา ด้วยคณะศิลปศาสตร์มีการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ  
เพ่ือน าไปมอบให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมอบให้ในโครงการวันเกียรติยศศิลปศาสตร์  
ซึ่งถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ปี โดยนักศึกษาที่จะได้รับทุนนั้นต้องมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ เช่น 
เรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนทุนนี้มีส่วนช่วยให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถน าไป
ประกอบการตัดสินใจได้ 
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6. จัดเข้าค่ายธ ารงจ านวน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ผู้ที่ท าการสมัครเข้ามา และอาจรวมถึง
นักศึกษาที่ช าระค่าบ ารุงการศึกษาแล้ว ตัดสินใจย้ายสถานศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งหนึ่งในวิธีการ
ที่จะรักษาความสนใจที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์ของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ คือ การเข้าค่ายธ ารงจ านวน โดยทุกฝ่ายในคณะ
ร่วมหารือและออกแบบกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นค่ายวิชาการ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมรุ่นและรุ่นพ่ี ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวไทย
และชาวต่างชาติ หรืออาจเป็นค่ายวิชาชีพ ที่ซึ่งนักศึกษาเรียนรู้เรื่องทักษะการเป็นบาร์เทนเดอร์ ท าความรู้จักเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการชงเครื่องดื่ม และการตกแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น ซึ่งค่ายธ ารงจ านวนนี้จะเป็นกิจกรรม
สานสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี รักใคร่ 
กลมเกลียวกันในองค์กร และธ ารงจ านวนนักศึกษาให้คงอยู่ต่อไป 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการรายงานกลยุทธ์เร่งด่วนในการรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายธีรพล ขุนเมือง มีความเห็นว่า ในคณะกรรมการกลั่นกรองงาน

ตามระเบียบวาระฯ ได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาเหลืออีกไม่ถึง 1 เดือน เพราะจะปิดรับสมัครในวันที่ 
10 มิถุนายน 2565 เพราะฉะนั้น กลยุทธ์เร่งด่วนเหล่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง คือ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้รายงานตัวเลขล่าสุดว่า ณ ขณะนี้มีนักศึกษาเข้ามาในแต่ละคณะเพ่ิมขึ้นเท่าใด มีเอกสารแนบ
ปรากฏอยู่ในตารางที่ 5 โดยจะเห็นว่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักศึกษาเพ่ิมมากท่ีสุด จากเดิม
ที่รายงานไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เพ่ิมเติมอีก 43 คน และช่วงที่จะมีนักศึกษามาสมัครมากที่สุด คือ เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ถ้าหากมีการเลื่อนวันประชุมครั้งถัดไปจากวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ 
หรืออาจนัดประชุมครั้งที่พิเศษต่อไป เพ่ือให้เห็นตัวเลขของนักศึกษาหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ได้อย่างชัดเจน
ว่ามีจ านวนเท่าใด และหาวิธีว่าจะท าอย่างไรให้มีนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากขณะนี้มีจ านวนนักศึกษา 1,500 คน  
คิดเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบจากปีที่แล้ว คือ 3,000 คน  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
มีจ านวนนักศึกษา 1,506 คน และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็น 1,545 คน ในส่วนของ 
TCAS รอบสอง (โควตา) นักศึกษาได้ยืนยันสิทธิ์ถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รวมข้อมูล 
จ านวน 229 คน ไว้ในตารางนี้ ซ่ึงจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นในส่วนของโควตารอบสอง 

กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายวัลลภ มานะธัญญา ให้ข้อเสนอแนะว่า แต่ละคณะควรจะให้ข้อมูลว่า
จะมีวิธีด าเนินการอย่างไรบ้าง ควรมีการเปรียบเทียบสัดส่วนตัวเลขตามช่วงเวลาที่มีการรับนักศึกษาว่าปีที่แล้วมีจ านวน
นักศึกษาเท่าใด และคณะควรมีข้อสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใดที่ท าให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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ประธานที่ประชุมได้ให้แต่ละคณะน าเสนอแผนกลยุทธ์เร่งด่วนในการรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้น าเสนอรายละเอียดว่า คณะได้ด าเนินการเกือบจะทุกแนวทาง 

บางหัวข้ออาจไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร เช่น การด าเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการไม่เก็บค่าสมัครนักศึกษา
ที่ผ่านมาตามระบบ และที่ส าคัญได้แจ้งไปยังหัวหน้าสาขาและคณาจารย์ทุกท่านว่าในการรับสมัครนักศึกษาของคณะ
จะต้องช่วยกันด าเนินการ เพ่ือท าให้การรับนักศึกษานั้นเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 50 แต่เป้าของอธิการบดีที่ให้ไว้
ในที่ประชุมสภาวิชาการ คือ ให้ทุกคณะด าเนินการให้ได้ร้อยละ 70 ของแผนรับ เพราะฉะนั้น คณะไม่ได้นิ่งนอนใจ 
แล้วเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นเดียวกัน เพราะได้มีการพบปะพูดคุย
ตามเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งให้นักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าช่วยกันประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน
เข้ามาเรียนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะยังได้เปรียบในเรื่องเครือข่าย ซึ่งมีอยู่มาก
ทั้งในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง โรงเรียนมัธยม รวมไปถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยจะใช้
เครือข่ายที่มีอยู่ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้ามาเรียน เพราะฉะนั้น คณะไม่ได้ปล่อยปละละเลย 
แต่อย่างใด และได้ด าเนินการอย่างเต็มที่ทุกทางแล้ว แต่ในเรื่องของยอดรับที่เข้ามานั้น จะมีนักศึกษาเข้ามาสมัคร
จ านวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงของการรับสมัครรอบสุดท้าย  

กรรมการ ราย ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่ง
ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ด าเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ทุกชนิด เช่น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ ซึ่งกลุ่มไลน์นี้จะให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของนักศึกษา ขณะนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 104 คน โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนี้ 
เตรียมจะเปิดในเดือนหน้า นอกจากนี้ ยังได้หารือกับคณบดีว่าในกลยุทธ์ที่คณะจะเปิดเรียนให้นักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น จะต้องน าเรียนในคราวต่อไปว่าส่วนนี้ที่จะต้องเปิด Channel 
เพราะมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เปิดหลักสูตรในลักษณะนี้ คือ สอนแบบผสมผสาน (hybrid) วิธีการบริหารจัดการขึ้นอยู่
กับกรรมการบริหารหลักสูตร คือ สอนทั้ง On-site และ Online เช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเปิดได้ 6 ห้อง แต่จะมีอยู่ 3 ห้องที่ On-site อีก 3 ห้องเป็นแบบผสมผสาน (hybrid) 
ซึ่งเกณฑ์ในการประกันคุณภาพจะใช้เกณฑ์เดิม แต่ถ้าเปิดสอนแบบ Online ทั้งหมด ในรูปแบบการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับคณะกรรมการหลักสูตร 
เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป เพ่ือเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเสนอรายละเอียดว่า จ านวนนักศึกษาเดิมจะอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 6 และขณะนี้มีประมาณร้อยละ 29 ตามที่ได้ค านวณตัวเลขล่าสุด โดยคณะด าเนินการเป็นมาตรการ
เชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน ยิงโฆษณาไปยังเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี นนทบุรี และใช้วิธีการให้คะแนน
ประเมิน HRD กับบุคลากรที่อยู่ในคณะ เป็นคะแนนส่วนที่คณบดีให้ได้ 30 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนนด้านวิชาการ 
10 คะแนน ซึ่งคณะไม่ได้ให้คะแนนในส่วนนั้น แต่อีก 20 คะแนน คณะได้ให้เป็นนโยบายไปว่าจะให้ส าหรับอาจารย์
ที่น านักศึกษาเข้ามาได้ 1 คน ต่อ 1 คะแนน ซึ่งมีบางส่วนได้มีการส่งหลักฐานยืนยันว่ามีนักศึกษาเข้ามาพร้อมอาจารย์ 
แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ด าเนินการเพ่ิมเติม คือ การประชาสัมพันธ์การผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกเป็น 4 งวด  
ท าให้มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาพอสมควร เนื่องจากการเปิดรับสมัครช่วงนี้เป็นช่วงของ Covid-19 นักศึกษาบางส่วน 
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ยังไม่มีความพร้อม เพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องการทราบว่าสามารถจะผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้นานเท่าใด แล้วมีจ านวนเงินต่ าสุดเท่าใด ซึ่งเรื่องนี้คณะได้มีการดูตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วว่าสามารถ
ท าการผ่อนผันได ้เพราะถ้าคิดจ านวนเงินต่อคนไม่ได้สูงมากนัก จะท าให้มีนักศึกษาให้ความสนใจพอสมควร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเสนอรายละเอียดว่า เมื่อเทียบตัวเลขกับปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34 แต่อย่างก็ตามคณะไม่ได้นิ่งนอนใจ  
เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมมากขึ้น การรับนักศึกษาก็จะต้องรับให้มากขึ้นตามจ านวน
หลักสูตรที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย และบางหลักสูตรที่เกิดข้ึนใหม่ ยังมีนักศึกษาให้ความสนใจจ านวนน้อย คณะจึงได้จัดท า
กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ คือ 1. การแนะแนวออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 2. การใช้เครือข่ายครูแนะแนว โดยการประสาน
ครูแนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือขอข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน หรือก าลังหาที่เรียน และ 3. การก ากับติดตาม
ผู้สมัครจนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ซึ่งกลยุทธ์ที่ 3 เป็นส่วนส าคัญที่สุด และคณะยังได้ตระหนักในเรื่องการ MOU 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนระดับมัธยม โดยที่ผ่านมาคณะได้ท าเรื่อง MOU กับผู้อ านวยการโรงเรียน
ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และครูในบริเวณที่คณะรับผิดชอบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ 
อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ คือ ท าให้การติดต่อข้อมูลเป็นไปได้ง่ายที่สุด เช่น การปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
เพ่ือให้รับสมัครนักศึกษาได้ทันที โดยการคลิกข้อมูล เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะไปลิงค์กับ Google Form ซึ่งให้กรอก 
ข้อมูลรายละเอียดเพียง 1 หน้า ว่านักศึกษาสนใจเรียนสาขาวิชาใด แล้วกก็รอกเบอร์ติดต่อไว้ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
กับรองคณบดีด้านวิชาการได้ก ากับติดตามเรื่องให้กับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร นอกจากนี้ ได้หารือกับ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ หากเปิดรับนักศึกษาต่อไปอีก 1 - 2 สัปดาห์ 
หลังจากปิดรับสมัคร เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาอยู่ระหว่างหาที่เรียนไม่ได้และไม่ได้อยู่ในระบบ ซ่ึงผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเห็นว่าสามารถด าเนินการได ้สิ่งนี้จึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งของมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า กลยุทธ์การรับนักศึกษาทั้ง 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1  
การแนะแนวออนไลน์ (online) ผ่าน Facebook Live / Facebook Ads / Line / Web site / Google Meet / 
Zoom Meeting กลยุทธ์ที่ 2 ใช้เครือข่ายครูแนะแนว โดยการประสานครูแนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือขอข้อมูล
นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน หรือก าลังหาที่เรียน และกลยุทธ์ที่ 3 การก ากับ ติดตาม ผู้สมัครจนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ถือว่าได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทีเ่ป็นรูปธรรมและสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้  

กรรมการ ราย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่านมาจะติดปัญหาในเรื่อง
กรอบระยะเวลาในการรับสมัคร ซึ่งรอบแรกเป็นรอบโควตาในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม แล้วรอบสองจะเป็น 
TCAS แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น TCAS รอบสุดท้าย เพราะนักเรียนบางคน
ไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS ไม่ได้มีการสอบมาก่อน ต้องการมาสอบตรง แต่ต้องรอเวลาช่วงสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเปิด
รอบรับตรง เช่นเดียวกับโควตารอบแรก แต่โควตารับตรงรอบแรกจะมีจ านวนจ ากัด เพราะฉะนั้น หากสามารถปรับ
ระบบในการรับตรงตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่รอบโควตาจนถึง TCAS รอบสุดท้ายในเดือนมิถุนายนได้จะเป็นการดี 
ซึ่งเป็นข้อที่ท าได้ยาก ในส่วนนี้จึงเห็นว่าควรจะมีการปรับกลยุทธ์ให้สามารถรับสมัครตรงได้ โดยอาจจะให้นักศึกษา
มารายงานตัวช่วงสุดท้าย แล้วเก็บรายชื่อนักศึกษาไว้เลยว่ารายนี้มีที่เรียนแน่นอน และมหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษา
ตั้งแต่ต้น แล้วนอกจากนี้ สิ่งที่ควรเพ่ิมเติม คือ การไปเข้าไปแนะแนวตามโรงเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เพ่ือให้
นักศึกษาทราบว่าเมื่อใกล้ปิดเทอมสุดท้ายจะมีที่เรียนที่ไหนได้โควตาหรือไม่ แต่เบื้องต้นกรอบระยะเวลาในการออก
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แนะแนวรอบโควตาของมหาวิทยาลัย คือ ภาคการศึกษาที่ 2 และในการแนะแนวควรปรับกลยุทธ์โดยมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของหลักสูตรทุกคณะ  
เป็นหน่วยงานเฉพาะในเรื่องการออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ 

นายกสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า การด าเนินการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ควรจะน าแบบอย่างที่อดีต
รองอธิการบดีประจ าศูนย์นนทบุรี (นายจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) เคยด าเนินการแล้วมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในศูนย์พื้นที่อ่ืน ๆ เพราะฉะนั้น จึงเห็นว่าควรขอข้อมูลและขอค าปรึกษาจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายพยุง ศักดาสาวิตร ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยน 
กรอบความคิด (Mindset) ใหม่ เพราะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเลือกนักศึกษา แตป่ัจจุบันนักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัย 
เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นเร่งด่วนทุกคณะได้ด าเนินการ
อย่างเต็มที่แล้ว แต่ในอนาคตจะต้องรีบพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ (Upskill, Reskill) การจัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ซ่ึง มทร.สุวรรณภูมิ มีจุดแข็ง คือ ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
มีการแข่งขันไม่สูงนัก แต่ยังต้องสร้างแรงผลักดันให้มาก และจะต้องเริ่มคิดหาแนวทางเพ่ิมจ านวนนักศึกษาตั้งแต่แรก
หลังจากปิดรับสมัครนักศึกษาในปีนี้ไปแล้ว ไม่ใช่ไปคิดหาแนวทางในช่วงท้าย เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
ซึ่งแก้ไขได้ยาก เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ให้กับอาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาสนใจมาเรียน รวมทั้งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่า สิ่งที่กรรมการบางท่านได้แนะน ามานั้น ทางคณะ
ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น นักศึกษาท่านใดที่จะสมัครเรียนสามารถไปสมัครได้ตลอดเวลา เพียงแต่กลุ่มที่รับสมัคร
เข้ามาแล้วมีรายชื่ออยู่แล้ว คณะยังไม่ได้ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ หากมหาวิทยาลัยหรือทุกคณะสามารถด าเนินการได้
ก็จะเป็นการดีที่นักศึกษาสามารถเข้ามาสมัครในหน้าเว็บไซต์ของคณะได้เลย แล้วประกาศรายชื่อในส่วนของคณะ
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้าศึกษาของคณะนั้น ๆ แล้ว และสุดท้ายต้องมีการก ากับติดตามเพ่ีอให้ขึ้นทะเบียนตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรรมการ ราย รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จ านวนนักศึกษา ณ ปัจจุบัน
เป็นที่น่ากังวล แต่จากการติดตามการด าเนินงานแต่ละคณะ จะเห็นว่าทุกคณะมีการด าเนินการเชิงรุก แต่โดยส่วนใหญ่
นักศึกษาจะมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เท่าที่เคยสอบถามนักศึกษาที่มาสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้มารายงานตัว 
โดยจะเห็นว่ายอดสมัครกับยอดรายงานตัวจะต่างกันมาก ทุกคณะจะให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา ส่วนใหญ่
จะได้รับค าตอบว่าขอสมัครรอบสุดท้าย เนื่องจากถ้าสมัครเลยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเลย ก็ยังไม่มีเงิน 
ในช่วงนั้น แต่ส่วนนี้จะเป็นความหวังว่าสุดท้ายช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะได้นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 
แล้วจากสถิติที่ผ่านมาก็จะได้ในช่วงเดียวกัน และตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายพยุง 
ศักดาสาวิตร ที่ให้ไว้ข้างต้นนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและนักศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงประมาณ 34 หลักสูตร 
และมีแนวโน้มจะเปิดในปีการศึกษา 2566 ส่วนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ขณะนี้ได้ของบประมาณของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ล้านบาท เพ่ือจะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทุกคณะให้สามารถตอบสนองหลักสูตรใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น 
ในสัดส่วนตามจ านวนบุคลากรของแต่ละคณะ ซึ่งจะพัฒนาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา อีกประเด็นหนึ่งตามที่
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ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม) ได้น าเสนอในเรื่องการแนะแนว ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีปัญหาในการเข้าไป
แนะแนวทีละคณะ แต่หากมีการด าเนินการที่ดีเช่นเดียวกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มีหน่วยงานจัดหาลูกค้า 
เสมือนเป็นพนักงานขาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญน าเสนอหลักสูตรในแต่ละคณะ จะต้องผ่านการอบรม 
แล้วสามารถตอบค าถามทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จ สิ่งนี้คือการแนะแนวที่ควรจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้น 
การแนะแนวเชิงรุกแบบนี้ในภาพของมหาวิทยาลัยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ผนวกกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกรรมการฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายธีรพล ขุนเมือง ท าให้ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ประชาสัมพันธ์หรือแนะแนวเชิงรุกในการออกไปหาลูกค้า จะช่วยให้การรับนักศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  

กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายวัลลภ มานะธัญญา มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรมีข้อมูลในช่วง
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปีที่แล้วว่ามีนักศึกษาจ านวนเท่าใด และควรมีการประเมินหลังสิ้นสุดการรับนักศึกษา 
โดยวิเคราะห์ว่านักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยมาจากแหล่งใดบ้าง มีวิธีการอย่างไรที่จะดึงนักศึกษา
มาเรียนกับมหาวิทยาลัยไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในอนาคตได้  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. รับทราบรายงานกลยุทธ์เร่งด่วนในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
2. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แต่ละคณะควรจะให้ข้อมูลว่าจะมีวิธีด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยมีการเปรียบเทียบสัดส่วน
ตัวเลขตามช่วงเวลาที่มีการรับนักศึกษาว่าปีที่แล้วมีจ านวนนักศึกษาเท่าใด และคณะควรมีข้อสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ว่าสาเหตุใดที่ท าให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 ควรมีการปรับกลยุทธ์ให้สามารถรับสมัครตรงได้ตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่รอบโควตา
จนถึง TCAS รอบสุดท้าย โดยอาจจะให้นักศึกษามารายงานตัวช่วงสุดท้าย แล้วเก็บรายชื่อนักศึกษาไว้ว่ารายนี้ได้เข้า
เรียนแน่นอน และมหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษาตั้งแต่ต้น 

2.3 ควรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและนักศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Upskill, Reskill) และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดท าแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนมีการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป   

2.4 ควรจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเชิงรุก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลักสูตรของแต่ละคณะ เพ่ือจะช่วยให้การรับนักศึกษามีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

2.5 ควรมีการด าเนินการเชิงรุกตามแนวทางของอดีตรองอธิการบดี (นายจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) 
โดยการขอค าปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเคยมีการด าเนินการแนะแนวเชิงรุกไว้แล้ว   

2.6 ควรมีการประเมินหลังสิ้นสุดการรับนักศึกษา โดยวิเคราะห์ว่านักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียน
กับมหาวิทยาลัยมาจากแหล่งใดบ้าง มีวิธีการอย่างไรที่จะดึงนักศึกษามาเรียนกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี  และ 
ยังสามารถน าวิธีการเหล่านี้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไปได้ในอนาคต 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

4.1.1 พิจารณาหารือเรื่องการวางนโยบาย และทิศทางพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาหารือเรื่องการวางนโยบาย และทิศทาง
พัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกไป โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่  
8 มิถุนายน 2565  
 

4.2 พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ   

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... 

ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อไป นั้น  

จึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 โดยเห็นสมควรปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... และมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ เกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... และ
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. .... 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
27 มกราคม 2565 เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ.  …. และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ในหลักการต่อไป นั้น โดยเห็นสมควรปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการสอน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้วย  

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

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. ..... และมอบ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. .... 
และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. …. 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 เสนอขอปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอ
ขอปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาข้อบังคับข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 19 โดยกองกลาง
ด าเนินการเสนองานกฎหมายและนิติการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อบังคับตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 
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ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และมอบกองกลาง จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และมอบกองกลาง จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.2.4 พิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

ในการนี้ คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้ด าเนินการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไปก่อนหน้าแล้ว 
โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ 11 วรรคท้าย ว่า “ก่อนการลงคะแนน สภามหาวิทยาลัย
จะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์ หรือตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัย วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
ทั้งสองวิธี ตามวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดก็ได้” รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานผู้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด าเนินการ
แก้ไขและน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับฯ ต่อไป 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมอบกองบริหารงานบุคคล จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร    

4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (1) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ข้อ 4 วรรคสอง “เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่เกินสามคน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ก ากับนโยบายสหกิจศึกษาก็ได้” นั้น 

ในการนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษา 
โดยนายธีรพล ขุนเมือง ประธานคณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษาขอเสนอ นายอุดม โปร่งฟ้า เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษา 
(เพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอท่ีประชุมแล้ว 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอุดม โปร่งฟ้า เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการก ากับนโยบายสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
 

4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นมา และขณะนี้ครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดไว้ คือ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเล่มรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 โดยก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์หันตรา และศูนย์นนทบุรี 

  โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ 
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมีข้อเสนอแนะ จ านวน 10 ข้อ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระท่ี 4.4.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) เนื่องจากนายขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงเปลี่ยนเป็น 
นายฐิติวัฒน์ นงนุช 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
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ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                                     

ข้อมูลเดิม 
สาเหตุ 

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายขจรศักดิ ์ เจ้ากรมทอง ปร.ด. นโยบายสาธารณะและการ
จัดการ 

เกษียณ
อายุ

ราชการ 

นายฐิติวัฒน์ นงนุช  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม  ผ.ม. ผังเมือง 

 คพม. เคหการ  สถ.บ. สถาปัตยกรรม 

 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม     

 คบ. เขียนแบบออกแบบ    

นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณ ี สถ.ด. 
M.Arch 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
สถาปัตยกรรม 

- 

นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณ ี สถ.ด.
M.Arch
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
สถาปัตยกรรม 

นายรุจ  รัตนพาห ุ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

- 
นายรุจ  รัตนพาห ุ สถ.ม. 

สถ.บ. 
สถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

นางณัชชา โลหะพิริยกุล สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

- 
นางณัชชา โลหะพิริยกุล สถ.ม. 

สถ.บ. 
สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร ์ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

- นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร ์ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณ ี สถ.ด. 
M.Arch 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ball State University (Indiana,USA) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2539 
2534 

อาจารย ์ นายรุจ  รัตนพาห ุ สถ.ม. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
  สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2541  

อาจารย ์ นางณัชชา โลหะพิริยกุล สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2555 
2553 

อาจารย ์ นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร ์ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 
2552 

อาจารย ์ นายฐิติวัฒน์ นงนุช ปร.ด. 
ผ.ม. 

สถ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ผังเมือง 
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2564
2542 
2538 
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2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายขจรศักดิ ์ เจ้ากรมทอง ปร.ด. นโยบายสาธารณะและ
การจัดการ 

เกษียณ 
อายุ

ราชการ 

นายฐิติวัฒน์ นงนุช  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม  ผ.ม. ผังเมือง 
 คพม. เคหการ  สถ.บ. สถาปัตยกรรม 
 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม     
 คบ. เขียนแบบออกแบบ    
นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณ ี สถ.ด. 

M.Arch 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
สถาปัตยกรรม 

- 
นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณ ี สถ.ด.

M.Arch
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
สถาปัตยกรรม 

นายรุจ  รัตนพาห ุ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

- 
นายรุจ  รัตนพาห ุ สถ.ม. 

สถ.บ. 
สถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

นางณัชชา โลหะพิริยกุล สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

- 
นางณัชชา โลหะพิริยกุล สถ.ม. 

สถ.บ. 
สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร ์ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

- นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร ์ สถ.ม. 
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

นายอ านาจ  จ ารัสจรุงผล ปร.ด. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง - นายอ านาจ  จ ารัสจรุงผล ปร.ด. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
 ผส.ม. 

 
การวางผังเมือง 
และสภาพแวดล้อม 

  ผส.ม. 
 

การวางผังเมือง 
และสภาพแวดล้อม 

 ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม   ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม 
นางสาวศิริญญา ปญัญะภาโส สถ.ม. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม - นางสาวศิริญญา ปญัญะภาโส สถ.ม. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 สถ.บ สถาปัตยกรรมไทย   สถ.บ สถาปัตยกรรมไทย 
นางสาวภัทราวดี  ศิริวรรณ ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม - นางสาวภัทราวดี  ศิริวรรณ ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม 
 ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม   ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม 
นางวาสนา  ภู่เกษมสมบัต ิ ผส.ม. การวางผังเมือง 

และสภาพแวดล้อม 
- นางวาสนา  ภู่เกษมสมบัต ิ ผส.ม. การวางผังเมือง 

และสภาพแวดล้อม 
 ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม   ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม 

ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป ี
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายอาดิศร์  อิดรีส รักษมณ ี สถ.ด. 

M.Arch 
สถ.บ.  

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ball State University (Indiana,USA) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2539 
2534 

อาจารย ์ นายรุจ  รัตนพาห ุ สถ.ม.  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
  สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2541  

อาจารย ์ นางณัชชา โลหะพิริยกุล สถ.ม.  
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2555 
2553 

อาจารย ์ นางสาววราภรณ์ บุตรจันทร์ สถ.ม.  
สถ.บ. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 
2552 
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ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป ี

อาจารย ์ นายฐิติวัฒน์ นงนุช ปร.ด. 
ผ.ม.  
สถ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ผังเมือง 
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2564
2542 
2538 

ผู้ช่วย นายอ านาจ  จ ารัสจรุงผล ปร.ด. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
ศาสตราจารย ์  ผส.ม. การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 

  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2545 

อาจารย ์ นางสาวศิริญญา  ปัญญะภาโส สถ.ม. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 
 

  สถ.บ สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวภัทราวดี  ศิริวรรณ ค.อ.ม. 
 

สถาปัตยกรรม 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2531 
 

  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2526 

อาจารย ์ นางวาสนา  ภู่เกษมสมบัต ิ ผส.ม. การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
2535 

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

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระท่ี 4.4.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มเติมข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเพ่ิมเติมข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 
ศูนย์นนทบุรี เนื่องจาก ตามหนังสือ สภาวิศวกร ที่ ศว.4490/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการขอรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขอัตราส่วน
ระหว่างอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 1:20 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมเติมข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี  

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  ข้อมูลการเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นายวาณิช นิลนนท ์ วศ.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
- 

นายวาณิช นิลนนท ์ วศ.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
 วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ  วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

นายทศพล ศรีสุมังคลังกูร วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล - นายทศพล ศรีสุมังคลังกูร วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
นางสาวนาตยา  เจริญสุข วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล - นางสาวนาตยา  เจริญสุข วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
นายธนกฤต  ภัทรเกษวิทย์ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล - นายธนกฤต  ภัทรเกษวิทย์ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
นายเดชา โฉมงามด ี วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน - นายเดชา โฉมงามด ี วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน 
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
   เพิ่มเติม นายยุทธนา ศรีผา  วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล 
   นายยุทธนา  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
   เพิ่มเติม นายทินกร เขยีวร ี วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล 
   นายทินกร  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
   เพิ่มเติม 

นางสาวสุธิดา 
นางสาวสุธิดา พิทกัษ์วินยั  ปร.ด.  เทคโนโลยีพลังงาน  

    M.Sc.  Mechanical Engineering  
    วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  
    วศ.บ.  วิศวกรรมอาหาร  
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  ข้อมูลการเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

   เพิ่มเติม 
นายภาณุวัฒน ์

นายภาณุวัฒน์ จันทร์มาก  วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล  
    M.Sc.  Automotive Engineering  
    วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  
    วศ.บ.  วิศวกรรมอาหาร  

  ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการปรับแก้ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

อาจารย ์ นายวาณิช นิลนนท ์ วศ.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554 
  วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 

อาจารย ์ นายทศพล ศรีสุมังคลังกูร วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2555 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544 

อาจารย ์ นางสาวนาตยา  เจริญสุข วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2549 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544 

อาจารย ์ นายธนกฤต ภัทรเกษวิทย์ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย ์ 2546 

อาจารย ์ นายเดชา โฉมงามด ี วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2558 
  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2554 

อาจารย ์ นายยุทธนา ศรีผา  วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2551 
  วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 2543 

อาจารย ์ นายทินกร เขยีวร ี วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2555 
  วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2553 

อาจารย ์ นางสาวสุธิดา พิทกัษ์วินยั  ปร.ด.  เทคโนโลยีพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2560 
  M.Sc.  Mechanical Engineering  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2551 
  วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2557 
  วศ.บ.  วิศวกรรมอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2547 

อาจารย ์ นายภาณุวัฒน์ จันทร์มาก  วศ.ด.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2563 
  M.Sc.  Automotive Engineering  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2551 
  วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2558 
  วศ.บ.  วิศวกรรมอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2546 

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

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมเติมข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
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 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเพ่ิมเติมข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.3 นี้  
เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ด้วยการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการประมวลผลการเรียนของนักศึกษาตามหลักฐาน
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนจากคณะ พบว่ามีผู้ผ่านการศึกษารายวิชาครบตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสมควรส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 
18 มีนาคม 2565 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 
2565 และที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,833 ราย และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
ซึ่งสามารถสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น และคณะ ดังนี้ 

คณะ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
นักศึกษาตกค้างท่ียังไม่ส าเร็จ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 

รวม 
ตกค้าง ปกติ รวม ตกค้าง ปกติ รวม ตกค้าง ปกติ รวม ตกค้าง ปกติ รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.บัณฑิต รวม 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 7 9 21 80 101 - - - - 60 60 170 11 - - - 11 
2. เทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 
- - - 2 52 54 - - - - - - 54 - 7 4 - 11 

3. บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 230 234 29 863 892 7 1 8 - - - 1,134 5 37 12 - 54 

4. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- - - 1 116 117 - - - - - - 117 - 1 - - 1 

5. วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- - - 53 226 279 - - - - - - 279 - 146 5 - 151 

6. ศิลปศาสตร์ - - - 1 78 79 - - - - - - 79 - 2 - - 2 
รวมท้ังสิ้น 6 237 243 107 1,415 1,522 7 1 8 0 60 60 1,833 16 193 21 - 230 
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ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,833 ราย 
ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ศูนย์หันตรา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส  
และเปิดกว้างทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจจากทุกสาขาวิชา ให้สามารถเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ที่มีศาสตร์บูรณาการนี้ได้ 

โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่พิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยการปรับแก้ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังการปรับแก ้
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ 
     2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาลหรือเทียบเท่า 
โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้หรือเที ยบเท่ า และมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) หรือ 
      2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
เทียบเท่า โดยใช้การเทียบโอน ผลการเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2552 และประกาศ
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ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังการปรับแก ้
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการ
การเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน (ภาคผนวก ก) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการด าเนินการการเทียบโอนผลการศึกษา
จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ
ที่เก่ียวข้องและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (ภาคผนวก ก) 

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

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีสาขาวิชาอ่ืนใดในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่ควรปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเช่นเดียวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือไม่ เพ่ือขยายโอกาส
ในการรับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.5 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 

 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ตามก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2565 คือวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2565  
 

เลิกประชุมเวลา  11.35 น. 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล) 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 


