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เริ่มประชุมเวลา 9.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
เมื่ อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มาครบองค ป ระชุ ม แล ว นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระดังนี้
1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอแจงวาในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสี่ทานติดภารกิจจึงมาประชุมไมได แตมีสองทาน
ไดมอบหมายผูแทนมาเขารวมประชุม และขอตอนรับ คุณวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ซึ่งเขารวมประชุมแทน
ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ และคุณประดิษฐา จงวัฒนาซึ่งเขารวมประชุมแทน ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
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1.1.2 ขอขอบคุ ณ ท า นอุ ป นายกที่ ม อบหนั ง สื อ “ศิ ล ปะสุ ว รรณภู มิ ” และ “คนเหนื อ คน” แก
มหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาคนควา เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยตอไป
1.1.3 ดวยทานพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเปนผูเชี่ยวชาญเรื่อง
สภาวะโลกรอน โดยเปนวิทยากรใหความรูกับหลายสถาบัน มหาวิทยาลัยควรเชิญทานมาเปนวิทยากร
ใหความรูแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะปญหาโลกรอนเปนเรื่องสําคัญมาก จึงจําเปนที่
มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญ และควรจัดทําเปนรายวิชาเอกหรือวิชาโท ลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให
บัณฑิตมีความรู ความตระหนักตอปญหานี้
1.1.4 ขอชื่นชมผลงานของมหาวิทยาลัยซึ่งประชาสัมพันธใน “ขาวราชมงคลสุวรรณภูมิ ” ไดแก
ผลการเขารวมกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35 ซึ่งมทร. สุวรรณภูมิไดอันดับที่ 38 จากทั้งหมด
110 มหาวิทยาลัย การจัดพิธีบําเพ็ญพระกุ ศลถวายพระพีน่ าง โครงการพระดาบสสัญจร โครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการวาสุกรี จากพี่ใหนอง การรวมจัดนิ ทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 12 การอบรมเรื่อง “การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการเคมีในสถานศึกษา ”
โดยมีวิทยากรจาก University of Alberta (Dr.Margaret Ann Armour) ประเทศแคนาดา รวมถึงการลง
บทความขนาดยาวในหนังสือพิมพเดลินิวส วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง “เปดศักราชแหงการเรียนรู
สูการพัฒนาชุมชน 3 ปแหงการเปน ม.เทคโนฯ สุวรรณภูมิ มุงเนนผลิตบัณฑิตรับใชสังคม ” ซึ่งลวนเปน
กิจกรรมที่ดี เปนประโยชนตอสังคม สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ตองการ
ให ม หาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให เ กิ ด กิ จ กรรมเหล า นี้ ขึ้ น มากๆ โดยให นํ า เสนอจุ ด เน น หรื อ จุ ด แข็ ง ของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักมากขึ้น สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และขาวสารที่จะไดรับจากชุมชนหรือ
สังคมจะเปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางมาก
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานการปฏิบัติงานตามมติสภามทร.
สุวรรณภูมิ จากการประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2550
2. เสนอเรื่องใหที่ประชุมเพื่อทราบ
จํานวน 6 รายการ
3. พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
จํานวน 1 รายการ
4. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
จํานวน 1 รายการ
5. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
จํานวน 1 รายการ
6. พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ
จํานวน 2 รายการ
7. ออกระเบียบมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ฉบับ

สภามทรส. ครั้งที่ 1/2551

รายงานการประชุม หนา 4

ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารดังกลาวไปยังหนวยงานที่รับผิดชอ บตาง ๆ
รวมทั้งไดสงขอมูลใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปดเผยรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่ผานการคัดกรองรวมถึงระเบียบ ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย ที่ลงนามในประกาศ
ผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัยตอไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงขอเสนอตอสภามทร. สุวรรณภูมิ เพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและภารกิจของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ดวยมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจุ ดประสงคในการปรับปรุงบทบาทและ
ภาระงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย ใหสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งที่ 1065/2550 เรื่องการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและ
ภารกิจของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี และคําสั่งที่ 1066/2550 เรื่องมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ลงนามคําสั่ ง ณ วั นที่ 25 ธันวาคม 2550 รายละเอียดดั งเอกสารแนบ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ
1. ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงรอง
อธิการบดีฝายพัฒนาและสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการนักศึกษา ปรับเปลี่ยน
เปนตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. ผศ.ยุทธนา หริรักษาพิทักษ ตําแหนงรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเปลี่ยน
เปนตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. ผศ.อราม คุมกลาง ตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ปรับเปลี่ยนเปนตําแหนง
รองอธิการบดีฝายบริหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.3 รายงานความคืบหนาการจายคืนเงินกู โครงการจัดสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2550 ระเบียบวาระที่ 5.4.1 มีมติใน “ขอ 1. อนุมัติในหลักการและมอบมหาวิทยาลัย
ดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกู โครงการจัดสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วงเงินตนทั้งหมดจํานวน 170,845,064.95 บาท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2551)”
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ โดยกองคลั ง จึ ง ได ป ระสานงานกั บ
ธนาคารกรุงไทย ดําเนินการขอชําระคืนหนี้เงินกู โครงการดังกลาว ดังหนังสือที่ 0585.01.03/0128 ลงวันที่
16 มกราคม 2551 เรื่องขออนุมัติชําระหนี้เงินกูหอพักสวัสดิการนักศึกษา เปนวงเงินที่ตองชําระ (รวม
ดอกเบี้ ยถึ ง วั น ที่ 15 มกราคม 2551) เท ากั บ 171,074,418.60 และชํ าระเรี ยบร อ ยแล วเมื่อวั นที่ 16
มกราคม 2551 รายละเอียดแสดงในใบเสร็จรับเงิน และยอดเงินในสมุดบัญชีที่แนบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (1) (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ และขอใหทุกคนมั่นใจวา ผูบริหารและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานจะพยายามช วยกันสรางรายไดจากทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู ให เพิ่มขึ้ นเทาเดิ ม
กอนสิ้นวาระการดํารงตําแหนง เพราะพบวามีหลายสัญญาที่มหาวิทยาลัยทําไวกับเอกชนนาจะสามารถเจรจา
แกไขสัญญาใหเพิ่มผลประโยชนแกมหาวิทยาลัยได และมหาวิทยาลัยยังมีทั้งทรัพยสินและทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพสูง สามารถพัฒนาใหสรางรายไดเพิ่มขึ้นได
1.2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอบ12 เดือน)
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ อยางเต็มที่ พรอมกับดําเนินการตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางตอเนื่อง มหาวิท ยาลัยมีผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองทั้ง 4 มิติ
เปรียบเทียบกับป 2549 ดังนี้
ผลงานป
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด มิติที่
ปญหาอุปสรรค
2550 2549 /ลดลง
1 มิติดานประสิทธิผลตาม
2.7091 3.2967 -0.5876 จํานวนนักศึกษาและผลงานวิจัย
แผนปฏิบัติราชการ
ไมเปนไปตามเปาหมายในแผน
2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 2.3333 2.6000 -0.2667 ขั้นตอนการประเมินเรื่องระบบประกัน
คุณภาพ ยังทําไดไมครบถวน
3 มิติดานประสิทธิภาพของการ 2.5350 2.4480 +0.0870 การเบิกจายงบประมาณ ทําไมไดตาม
ปฏิบัติราชการ
เปาหมายในแผน
ไมสามารถประหยัดการใชพลังงานได
4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน
3.7324 5.0000 -1.2676 ตัวชี้วัดดานสารสนเทศ 2 รายการ
ยังไมทราบผลจาก สกอ. จึงตองใช
คาระดับคะแนนเทากับ 1.0
คาระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.8259 3.4480 -0.6221
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สรุปเบื้องตน ผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมทร. สุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 (รอบ 12 เดือน) ไดคาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 2.8259 ดังเอกสารแนบ โดยมีตัวชี้วัดบาง
รายการ ยังไมทราบผลจากสวนกลาง และเมื่อไดทราบคาคะแนนตัวชี้วัดครบทุกรายการแลว มหาวิทยาลัย
จะรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2550 ขั้นสุดทายอีกครั้งหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ สําหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ขอใหผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยพยายามปรับปรุงตอไป
1.2.5 รายงานนักศึกษาคณะศิลปศาสตรไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเขา
รวมโครงการ GMS Youth Forum
ด วยคณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภู มิ ได ส นับสนุนให
นักศึกษาเขารวมสมัครเปนตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อรวมโครงการ GMS Youth Forum ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ผลการประชุม National Youth Consultation
in Thailand เพื่อคัดเลือกเยาวชนจํานวน 6 คน เปนตัวแทนเยาวชนไทยเขารวมโครงการฯ ในระหวางวันที่
10-11 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมสิปปนนทฯ สศช. กรุงเทพฯ ปรากฏวา นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปที่ 4 ศูนยหันตรา จํานวน 2 คนคือ นางสาวออมขวัญ คํานัลท ไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทนเยาวชนไทย และนางสาวสุจิตรา สีเชียงสา ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนสํารองฝายหญิงอันดับที่ 1
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนไทยจะไดเขารวมกิจกรรม ดังนี้
1. การประชุม Regional Youth Consultation Meeting ของเยาวชน 6 ประเทศ ในวันที่
22-23 มกราคม 2551 ณ กรุงเทพมหานคร
2. คาราวานเยาวชนตามแนว 3 Economic Corridors ปลายเดือนมีนาคม 2551
3. การประชุม GMS Youth Forum ในวันที่ 30 มีนาคม 2551 ณ กรุงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (5) (6) และ (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ และขอชื่นชม
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2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2550
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 14/2550
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 14 หนา ดังเอกสารแนบ
สภามทร. สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
สื บเนื่ องจากมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ ในการประชุ ม ครั้ง ที่
13/2550 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องรายงานความคืบหนาของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ รับทราบ และไดใหขอเสนอแนะใน
ภาพรวมของหลักการตรวจสอบภายในไว ดังนี้
“1. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานโดยตรงตอ
อธิการบดี เพื่อใหอธิการบดีสามารถสั่งการตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบไดทันที และให
อธิการบดีเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยสั่งการตออธิการบดีเพื่อดําเนินการตอไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในควรทํางานอยางสรางสรรค
เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานของอธิ ก ารบดี โดยทํ า หน า ที่ ใ นการตรวจสอบหาจุ ด อ อ นหรื อ ข อ บกพร อ ง
ที่ ก อ ให เ กิ ด ป ญ หา หรื อ ผิ ด กฎหมาย หรือ ทํ า ให ท างราชการเสี ยผลประโยชน และเสนอแนวทางใน
การปองกันแกไขเชิงระบบ ซึ่งเปนการออกแบบระบบการทํางาน การออกกฎเกณฑ หรือแนวการปฏิบัติ
ตออธิการบดีเพื่อดําเนินกา รและกรณีที่มีขอขัดของในการแกปญหาอันเนื่องจากโครงสรางการบริหารงาน
หรือกฎระเบียบตาง ๆ ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาได
3. คณะกรรมการตรวจสอบตองมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะตรวจสอบ
อยางครบถวน เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองเชิงกฎหมายได
4. สภามหาวิทยาลัยไมตองการใหคนดีที่ทํางานดวยความตั้งใจดี เจตนาดี แตทํางาน
ผิดพลาด เนื่องจากการรูเทาไมถึงการณหรือขาดประสบการณ ตองเปนผูมีความผิดหรือถูกลงโทษ ดังนั้น
กรรมการตรวจสอบจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบดวย
5. กรณีความไมเขาใจของบุคคลากรตอนโยบายการรวมทรัพยสินเปนบัญชีของมหาวิทยาลัย
บัญชีเดียวนั้น เปนเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ตองทําความเขาใจกับบุคลากรใหมากขึ้น โดยชี้แจงใหเห็นถึง
ประโยชน ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย
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ในภาพรวมเพื่ อ ให แ ข ง ขั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ได และให ทุ ก ศู น ย ม องถึ ง ผลลั พ ธ ที่เ ป น ประโยชน ใ น
ระยะยาวรวมกันเปนหลัก”
ดร.ดิเรก ถึงฝง กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ขอความชัดเจนในมติดังกลาว และ
ขอชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ดัง นี้
1. กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยไมมีเจตนาในการกลั่นแกลงหรือทํารายผูใด
แตตองตรวจสอบหาขอเท็จจริง และเสนอตอผูบริหารอยางตรงไปตรงมา จะเกรงวาจะทําให คนทํางานเสีย
กําลังใจไมได
2. การตรวจสอบอยางสรางสรรค นาจะเปนการดําเนินการของผูบริหารวาจะนําผลของ
กรรมการตรวจสอบไปดําเนินการอยางสรางสรรค อยางไร
3. หากมีการกระทําผิด มหาวิทยาลัยตองตั้งกรรมการสอบสวนและดําเนินการลงโทษ
ตามมูลความผิ ดจะละเวนไมได หากมหาวิทยาลัยไมดําเนินการเปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยจะตอง
พิ จ ารณาตั ก เตื อ นหรื อ สั่ ง การ มิ ฉ ะนั้ น จะเป น การละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ และผู บ ริ ห ารรวมถึ ง
คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจะต องรับผิดชอบ แมเหตุการณผานไปเปนสิบป ก็อาจถูกนําขึ้นมา
พิจารณาโทษได เชนหลายกรณีที่ผานมา
จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ และเห็นดวยกับแนวทางการดําเนินงานของกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งไมขัดแยงกับการตรวจสอบเชิงสรางสรรค เพราะการตรวจสอบเชิง
สรางสรรค ไมเพียงแตตรวจสอบหาขอผิดพลาดเทานั้น แตตองทํางานเชิงรุก เชิงปองกัน และใหคําแนะนํา
แกผูบริหารเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดดวย แตหากมีการกระทําผิด หรื อมีเจตนาทุจริตก็ ตองลงโทษตาม
กฎหมาย จะละเวนไมได ดังคํากลาวของนายกสภามหาวิทยาลัย “ไมจองจับผิด แตถาผิดตองจับ”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง “สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา” เปนหนวยงานที่มี
ฐานะเทียบเทากองภายในสํานักงานอธิการบดี
จากประกาศนโยบายและแนวทางปฏิ บัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2539 ของทบวงมหาวิทยาลัยและพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่ง ประกอบดวย
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“ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ” เพื่อใชเปนกลไกระบบบริหาร
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปน
ในอันที่จะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
และใหเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํา
เอกสารคุณภาพ การควบคุมและกํากับดูแลระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย กําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบและประเมินผล จัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู
สาธารณชน ตลอดจนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเตรียมความพรอมเพื่อรอรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตอไป โดยมี
วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางการบริหารงาน การแบงสวนราชการภายในสํานัก ภาระหนาที่
และแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ดังรายละเอียดที่แนบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(3) (6) และ (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติการจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
กองภายในสํานักงานอธิการบดี โดยใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแล
2. อนุมัติเบิกจายเงินประจําตําแหนงรายเดือน และเงินคาตอบแทนรายเดือน เปนเงิน
รวม 11,200 บาท แกผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ
3. มอบมหาวิ ท ยาลั ย แตง ตั้ ง ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานประกั น
คุณภาพการศึกษาตอไป
มติ ส ภา มทร. สุ ว รรณภู มิ อนุ มั ติ ดั ง เสนอ โดยให เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น สํ า นั ก คุ ณ ภาพ
การศึกษา และใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหครอบคลุมงานเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ใหเสนอโครงสรางใหม
ในการประชุมคราวตอไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้
1. โครงสรางและภาระงานของสํานักคุณภาพการศึกษาควรแบงงานเปน 3 สวนคือ
1.1 ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตลอดเวลา
การพั ฒ นาทั ก ษะวิ จั ย การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาอาจารย
การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา การพัฒนาฝายสนับสนุนการศึกษา เปนตน
1.2 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระงานตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน
1.3 ฝายสารสนเทศการศึกษา
เปนศูนยรวบรวมและบริการขอมูล ทุกอยางของ
มหาวิทยาลัยไวที่จุดเดียวกัน ใหเปนขอมูลทีท่ ันสมัยที่สุด
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2. ใหเชิญนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือผูอํานวยการ
ในการบริหารงานการศึกษา โดยแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สํ า นั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจํ าเป น ต อ งมี ร ะเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อหลั กเกณฑ ใ นการ
บริหารงาน โดยใหยกรางและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
4. ในเบื้องตน ใหจัดตั้งเปน สวนราชการระดับกองไปกอน และเมื่อมีความพรอม มีความ
สามารถในการพัฒนางานไดกวางขวางขึ้นแลว ควรยกระดับเปนสวนราชการระดับคณะตอไป
4.1.2 พิจารณามอบนโยบายการดําเนินงานของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิจัดตั้งขึ้น เมื่อ
พ.ศ. 2549 ที่ศูนยวาสุกรี ประกอบดวย 4 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการตลาด สาขา
การบัญชี และสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรนี้ผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ปจจุบันเปดสอนจํานวน 2 รุน รุนละ 2 กลุมคือ กลุมเรียน
จัน ทร -พุธ -ศุ ก ร และกลุ ม เรี ยนเสาร-อาทิ ตย มีนั ก ศึก ษารวม 103 คน และอยู ระหวา งการรับ สมั ค ร
นักศึกษารุนที่ 3 ผูอํานวยการโครงการคือ ดร.ศิริพงศ พฤทธิพันธุ มีอํานาจในการบริหารจัดการ ตลอดจน
บริหารบุคลากรประจําหลักสูตร เพื่อใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงาน
ในการนี้ ผูอํานวยการโครงการฯ ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจําป 2550 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังเอกสารแนบ โดยรายงานเกี่ยวกับ
จุดประสงค แผนงาน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย แผนงบประมาณ การประกัน
คุณภาพ และภาพกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงขอจํากัด ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน ไดแก
1. สถานที่ไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา เชน หองคอมพิวเตอร หองประชุม
2. ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนการบริหาร
จัดการตามระบบราชการ มีการเปลี่ยนผูบริหารบอย การอนุมัติและเบิกจายงบประมาณลาชา ซึ่งการ
จัดตั้งโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนใหญออกนอกระบบ และมีสภาพ
คลองในการบริหารงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(1) (4) และ (16) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาผลการดําเนินงานและ
มอบนโยบายการดําเนินงานของโครงการ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบรายงาน และเห็นชอบการจัดตั้งโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใหเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย โดยมอบผูอํานวยการโครงการฯ
ดําเนินการจัดโครงสรางองคกร ระเบียบการบริหารองคกร แผนการลงทุนระยะแรก แผนการบริหารเงินทุน
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วิเคราะหตนทุน และใหประชุมตกลงกันวาจะใชวิธียืมเงินหรืออยางไร เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในโอกาสตอไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมอบนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี้
1. เนื่องจากรัฐบาลไมมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
ดังนั้น ในระยะแรกมหาวิทยาลัยตองลงทุนพัฒน าอาคาร สถานที่ และอุปกรณใหทันสมัย เนนการแสดง
ผลงานของนั ก ศึ ก ษา มี ห อ งสมุ ด ห อ งคอมพิ ว เตอร ที่ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย รวมถึ ง ให จั ด
สภาพแวดลอมใหดีที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหผูมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสนใจที่จะเขามาเรียน และ
ในระยะยาวศิษยเกาเหลานี้จะกลับมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัยเอง
2. ในระยะเริ่มตน ทั้งผูบริหารโครงการและอาจารยประจําหลักสูตรตองบริหารจัดการเกง
ตองอยูประจํามหาวิทยาลัยและทุมเทมาก เพราะการผลิตบัณฑิตในรุนแรกๆ มีความสําคัญมาก บัณฑิต
ตองมีคุณภาพสูง ทํางานได สามารถนําความรูที่เรีย นไปพัฒนาปรับปรุงกิจการของตนใหกาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว จึงจะสามารถสรางความประทับใจแกภาคเอกชน สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย และจะเปนสิ่ง
เหนี่ยวนําใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และสรางรายไดแกมหาวิทยาลัยในอนาคตได
3. ใหผูอํานวยการโครงการฯ ทําการสํารวจ ความตองการของตลาด หรือภาคเอกชน เชน
โรงงานจํานวนมากในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวาตองการบัณฑิตแบบใด แลวผลิตบัณฑิตใหตรงกับ
ความตองการของตลาด ใหผูอํานวยการโครงการฯ ทําการวิเคราะหตนทุน และพิจารณาโครงสรางตนทุน
การผลิตบัณฑิตใหชัดเจน
4. สําหรับการสงเงินรายไดเขามหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ นั้น ขอใหมหาวิทยาลัยยืดหยุน
มากกวาปจจุบัน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหารงาน จนกวาโครงการฯ จะเขมแข็ง
5. ควรคิดใหนอกกรอบราชการเดิมๆ ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมงาน เชน
เชิ ญ ผู บ ริ ห ารหรื อ คณาจารย ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถสู ง และเกษี ย ณจากงานประจํ า แล ว มาเป น
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เพราะทานเปนผูที่มีพลังและศักยภาพในการพัฒนาสูงมาก กรรมการชุดนี้
ควรมีอธิการบดีเปนกรรมการโดยตําแหนง อาจเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสูงมาเปนประธาน
คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อสนับสนุนงานดานตางๆ นอกจากนี้ ควรมีคณะกรรมการบริหารเปนทีมงาน
ชวยเหลือผูอํานวยการในการบริหารงานภายใน และใหมีสํานักงานขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพ
6. ผูบริหารโครงการฯ อาจขอไปเยี่ยมชมวิทยาลัยการจัดการ หรือ บัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จแลว เชน มหาวิ ทยาลัยขอนแกน ซึ่งทานนายกและอุปนายกสภาฯ เปน
กําลังสําคัญในการกอตั้งและพัฒนาจนเปนที่ยอมรับและจัดอยูในอันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย
4.1.3 พิจารณามอบนโยบายการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิมุงเนน
ที่จะสรางบัณฑิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง พรอมที่จะออกไปรับใช
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สังคมไดอยางดี จากการดําเนินงานที่ผานมาไดมีการออกแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึงปญหาพื้นฐานของ
นักศึ กษา เพื่ อหาวิ ธี การแก ไ ขปญ หาและพัฒ นานักศึกษา โดยจั ดหลักสูตรฝกอบรมใหเ หมาะสมกับ
นักศึกษาในแตละชั้นปจนจบการศึกษา
นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการ ชมรมและกิจกรรมตาง ๆ พบวาอาจารยที่ปรึกษาไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
สมบูรณตามที่นกั ศึกษาตองการ กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูและทักษะการเปน
อาจารยที่ปรึกษาปละ 4 รุน ๆ ละ 40 คน ซึ่งไดดําเนินการมา 2 ปติดตอกัน
สํ า หรั บ งานกิ จ กรรมกี ฬ า นั ก ศึ ก ษาของมทร.สุ ว รรณภู มิ ได เ ข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และเขารวมการแขงขันไทยแลนดฟุต
ซอลลีก 2007 ประเภททีมหญิง เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปรูจักมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น
ในสวนของงานสวัสดิการไดดําเนินการดานงานรักษาดินแดน งานบริการสุขภาพ งานแนะแนว
การศึกษาตอและอาชีพ รวมทั้งงานทุนใหเปลา ทุนกูยืม และงานหอพักนักศึกษา
นอกจากนี้ ยั ง มีการดําเนินงานด านทํ านุ บํารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม และอนุรักษสิ่ง แวดลอม
รวมทั้งการดําเนินงานดานงานประชาสัมพันธของกองพัฒนานักศึกษา โดยการจัดทําจดหมายขาวเปน
รายเดือนเพื่อเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาสูส ังคมทั่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สิ่งที่ขาดแคลนและกองพัฒนานักศึกษาขอรับการสนับสนุนไดแก
1. อาคารกิจการนักศึกษา
2. สนามกีฬาในรมและกลางแจง
3. Fitness center
4. สถานพยาบาลและพยาบาล
5. บุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(1) และ (16) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบนโยบาย
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ และมอบนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ปญหาอาจารยผูสอนไมสนับสนุนหรือไมเขาใจกิ จกรรมนักศึกษา ซึ่งบั่นทอนกําลังใจ
ของนักกีฬาและนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางมาก ซึ่งเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน
ที่เนนหนักดานวิชาการ ใหเขาใจความสําคัญของงานกิจกรรมนักศึกษาที่มีตอคุณภาพบัณฑิต
2. ตองคิดนโยบายใหครบทั้งวงจรในการพัฒนานักศึ กษา ตั้งแตการคัดเลือกนักศึกษาใหม
ทําอยางไรจึงจะไดเด็กดี เด็กเกงทั้งดานวิชาการและกิจกรรมเขามาเรียน เมื่อเขามาแลวการรับนองใหม
ตองสรางความรักความประทับใจ ระหวางการจัดเรียนการสอนตลอดหลักสูตรตองมีกิจกรรมสนับสนุน
พัฒนาการของนักศึกษา และกอนจบการศึกษาควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมที่จะทํางาน หางานใหแก
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นักศึกษา ซึ่งจะสรางความประทับใจเกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นควรมีกิจกรรมสราง
ความผูกพันระหวางมหาวิทยาลัยกับบัณฑิตอยางตอเนื่องดวย
3. การพัฒนานักศึกษามีภารกิจหลักสามกลุมงาน คือ (1) งานกิจกรรมนักศึกษา เนน
สโมสร ชมรม (2) งานสวัสดิการ เชน หอพัก กีฬา สุขภาพ ทุนการศึกษา การหางานใหนักศึกษา ซึ่งตอง
มีการกําหนดภาระงาน ผูรับผิดชอบใหชัดเจน และ (3) งานพัฒนานักศึกษา เชน งานสรางสํานึกและ
คุณธรรม งานวินัย การเสริมวิชาการ (คอมพิวเตอร ภาษา ฯลฯ) งานดานนี้เปนสิ่งจําเปนมากและใชเงิน
ลงทุนต่ํากวางานดานอื่นมาก สําหรับกิจกรรมของศิษยเกา อาจจัดใหอยูภายใตหนวยงานนี้หรือหนวยงาน
อื่น เชน ใหอยูในสํานักงานอธิการบดีก็ได โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแบงงานใหชัดเจน
4. ควรเนนสรางนักศึกษาใหเปนคนดี เปนบัณฑิตในอุดมคติ
5. ควรสรางความเขมแข็งใหสโมสรและองคการนักศึกษา
6. เนื่องจากอาจารยทุกคนเปนอาจารยที่ปรึกษาตามกฎหมาย ดังนั้น นอกเหนือจากหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาประจําสโมสรหรือชมรมแลว อาจารยทุกคนตองเปนอาจารยที่ปรึกษาดานการเรียน
และการใชชีวิต เปนแบบอยางที่ดีในการใชชีวิตแกนักศึกษาดวย สําหรับอาจารยบางสวนที่ยังมีทัศนคติ
เชิงลบกับกิจกรรมนักศึกษา ควรไดรับการปรับทัศนคติตอไป
4.2 เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร
ดวยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2550 ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ “ขอ 1.1.2 การบริหาร
มหาวิท ยาลัยใหมีพลั งในการพัฒนาและกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยตองมีนโยบายและ
แผนการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนพัฒนาที่สําคัญไดแก แผนแมบททางกายภาพ แผนการเงิน งบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนานักศึกษา ซึ่งทุกแผนตองดําเนินการรวมกันสอดคลองกัน
โดยมีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อใหแผนพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศประสบความสําเร็จตามที่ไดกําหนด
ไวอยางชัดเจนแลวในกรอบแผนพัฒนาระยะที่ 10” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบททางกายภาพ แผนการเงิน -งบประมาณ เรียบรอยแลว สําหรับนโยบายและแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร จํานวน 7 คน ซึ่งมี
องคประกอบดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
เปนกรรมการ
3. อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนกรรมการโดยตําแหนง
4. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการ
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ใหมีหนาที่ กําหนดนโยบายและวางระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังรางคําสั่งที่แนบ ดังนี้
1. ดร.นิพนธ สุรพงษรักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
2. ดร.สุชาติ เมืองแกว ดร.วรัยพร แสงนภาบวร นางสาวพจมาน เครือสินธุ ซึ่งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และนายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (รายละเอียดดังประวัติที่แนบ) เปนกรรมการ
3. อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนกรรมการโดยตําแหนง
4. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการ
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา 17(13) และ (14) แห ง พระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้ง
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ และใหเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเปน “คณะกรรมการ
พัฒนานโยบายงานบุคลากร” กรรมการชุดนี้ไมมีอํานาจในการบริหารแตมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
งานบริหารเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ๐๐๑/๒๕๕๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
___________________________
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จึงแตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้เปนคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ดร.นิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
ดร.สุชาติ
เมืองแกว
ดร.วรัยพร
แสงนภาบวร
นางสาวพจมาน เครือสินธุ
นายทวีศักดิ์
หมัดเนาะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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มีหนาที่ กําหนดนโยบายและวางระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พรอมทั้งกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.2.2 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดานการพัสดุและออกแบบ
ดวยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เห็นสมควรแตงตั้ง
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการพัสดุและออกแบบสิ่งปลูกสรางภายใน
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ศูนย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอชื่อ นายสมศักดิ์ คําปลิว เปนที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ดานการพัสดุและออกแบบ ตามหนังสือที่ ศธ 0585.21/ 39 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 โดย
มีรายละเอียดประวัติและผลงานดังเอกสารแนบ
ในการนี้
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งนายสมศักดิ์ คําปลิว เปนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ดานการพัสดุและออกแบบ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ของประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องหลักเกณฑ
การปฏิบัติงานและอัตราคาตอบแทน ที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ลงวันที่ 28 กันยายน 2547
จึงขอเสนอตอสภามทร.สุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายสมศักดิ์ คําปลิว เปนที่ปรึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ด า นการพั สดุ และออกแบบ ดั ง เสนอ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2551 โดยใช เ งิ น
งบประมาณผลประโยชนของมหาวิทยาลัยฯ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.3 เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.3.1 พิจารณาอนุมัตริ างขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2550 ระเบียบวาระที่ 1.1.3 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบมีมติ “ใหเริ่มใชระบบการเรียง
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ระเบียบวาระการประชุมแบบใหม โดยใหรวมระเบียบวาระเพื่อทราบทั้งหมด ใหมาอยูในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุ การแจงใหที่ประชุมทราบ” ซึ่ง ไม ตรงกั บที่กําหนดในขอบัง คับมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“ขอ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหเปนไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแลวแต
กรณี จะพิจารณาเห็นสมควรไปตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) เรื่องประธานแจงใหทราบ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่องหรือคางพิจารณาจากการประชุมครั้งกอน
(๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(๕) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(๖) เรื่องอื่น ๆ ”
ทั้งนี้ เพื่อใหการกําหนดระเบียบวาระการประชุมเปนไปตามมติ สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
เสนอปรับปรุงขอบังคับดังกลาวจํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. เพิ่ม “ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘“ และปรับเลขขอใหเปนไปตามลําดับที่ถูกตอง
2. แกไขเนื้อความขอ ๑๒ เดิม เปน
“ขอ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหเปนไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแลวแต
กรณี จะพิจารณาเห็นสมควรไปตามลําดับดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือคางพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเชิงนโยบาย
๔.๒ เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
๔.๓ เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
๔.๔ เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
๔.๕ เรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ”
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.3.2 พิจารณาอนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ดวยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อ
วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2550 ระเบี ย บวาระที่ 5.1.1 เรื่ อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายการบริ ห ารการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีมติ “ขอ 4. เห็นชอบการปรับแก ระเบียบสถาบันเทคโน โลยี
ราชมงคล ว า ดว ยการรั บ จ าย เก็ บรั กษาเงิ น รายรั บ พ.ศ. 2520 ซึ่ ง ยั ง ใช อยู นั้น ให ส อดคล องกั บการ
เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ” และมอบคณะกรรมการยกราง
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ในการนี้ คณะกรรมการยกรางระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการยก
รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ฉบับใหมซึ่งปรับปรุงโดยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร และผานมติคณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่
31 มกราคม 2551 เวลา 8.00 น. ตามรางตอไปนี้
ราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยทีเ่ ห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สภามหาวิทยาลัยจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
(๒) (๑๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ....../๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ........เดือน.............. พ.ศ.
๒๕๕๑ วางระเบียบไวดังตอไปนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“กองคลัง” หมายความวา หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของมหาวิทยาลัย
“เงินรายได” หมายความวา รายไดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับตาม
กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐
กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้
ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและในระยะเวลาที่กําหนดในแตละปงบประมาณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ
ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งตาม
วรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม”ิ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนให
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
คณะกรรมการประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี เปนรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน เปนกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอจํานวนสองคน เปนกรรมการ
ใหที่ประชุมเลือกรองอธิการบดีตาม (๔) คนหนึ่งเปนเลขานุการ และใหอธิการบดีแตงตั้ง
หัวหนาหนวยงานที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา จํานวนสองคนเปนผูชวย
เลขานุการ
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และในกรณีที่พนจากตําแหนงตาม
วาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งขึ้นใหม
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูดํารงตําแหนงแทนมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
หมวด ๒
รายได
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีที่มาของรายไดประเภทตางๆ ดังนี้
(๑) เงินงบประมาณแผนดิน
(๒) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรือใชประโยชน
(๔) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศให
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๖) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ
(๗) รายไดและผลประโยชนอยางอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๖)
ขอ ๗ เงินรายไดทุกประเภทจะหักไวใชจายเพื่ อการใดกอนนําสงไมได เวนแตในระเบียบนี้
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๘ นอกจากเงินงบประมาณแผนดิน ในการรับเงินทุกประเภทจะตองมีการออก
ใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและใหอยูในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหกองคลังเปนผูจัดเก็บเงินทุกประเภท โดยใหผูจัดเก็บนําสง กองคลังทุกวันในเวลา
ทําการ หรืออยางชาในวันทําการถัดไป เวนแตรายไดประเภทที่ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงาน
เปนผูจัดเก็บ
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ขอ ๑๐ ใหนําเงินประเภทตางๆ ของมหาวิทยาลัยฝากธนาคารหรือสหกรณ
ออมทรัพยของมหาวิทยาลัยในวันที่ไดรับเงินนั้น หรืออยางชาในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยอาจลงทุนหาประโยชนจากรายได ดังนี้
(๑) ฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย หรือสหกรณออมทรัพยของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินที่มีฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล
(๕) วิธีการอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๒ ใหกองคลังเก็บเงินสดในมือไวสํารองจายในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด เวน
แตมีเหตุจําเปนสําหรับนํามาเพื่อจายเฉพาะกิจเปนคราวๆ ไป
หมวด ๓
รายจาย
ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยมีรายจายเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
(๑) คาใชจายดําเนินการ ไดแก คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค
และอื่นๆ
(๒) รายจายลงทุนเพื่อดําเนินการปกติ ไดแก ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
(๓) รายจายลงทุนเพื่อการจัดหาประโยชน
(๔) รายจายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ เงินอุดหนุนและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกมหาวิทยาลัย ใหจายตามวัตถุประสงคของผูให
ในกรณีที่ผูใหมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๑๕ การสั่งจายเงิน สั่งซื้อ สั่งจาง และกอหนี้ผูกพันใหอธิการบดีหรือผู ที่อธิการบดี
มอบหมายมีอํานาจอนุมัติ ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณนั้น ทั้งนี้ รวมถึง
การกอหนี้ผูกพันงบประมาณขามปซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาไวแลว
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ขอ ๑๖ การเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ในกรณีที่ยังไมไดกําหนดระเบียบไวใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๗ การพัสดุใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยซึ่งไมอาจปฏิบัติตามระเบียบได ใหนําเสนอคณะกรรมการแลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ
หมวด ๔
ทรัพยสิน
ขอ ๑๘ มหาวิทยาลัยมีทรัพยสินประเภทตางๆ ดังนี้
(๑) ทรัพยสินหมุนเวียน ไดแก เงินสดหรือทรัพยสินที่มีเหตุผลจะคาดหมายไดวาจะเปลี่ยน
เปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมด ระหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของมหาวิท ยาลัย เชน เงิน
ฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตั๋วเงิน
(๒) ทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดําเนินกิจการและใชได
นานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัย เชน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และครุภัณฑ
(๓) ทรัพยสินอื่น ไดแก ทรัพยสินที่ไมอาจจัดเขาเปนทรัพยสินหมุนเวียน หรือทรัพยสิน
ถาวรได เชน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และเงินลงทุนระยะยาว
หมวด ๕
งบประมาณ
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย
โดยแยกหมวดเงินประเภทรายจายตามแผนงานและโครงการ เสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนงบประมาณในปงบประมาณนั้น
ขอ ๒๐ คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด ใหเบิกจายจากงบประมาณภายใน
ปงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปงบประมาณ ใหอธิการบดีอนุมัตแิ ละ
รายงานใหคณะกรรมการทราบ ในกรณีจําเปนอยางยิ่งในการกันเงินไวจายเหลื่อมป หรือขยายเงินกัน
เหลื่อมป ใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่มีการโอนหมวดรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมระหวางปใหปฏิบัติดังนี้
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(๑) ในกรณีที่มีความจําเปนและเหตุผลอันสมควรที่จะตองโอนเงินงบประมาณหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปใหปฏิบัติดังนี้
การโอนงบประมาณหมวดรายจายของงบดําเนินการและงบลงทุนโดยไมเพิ่มวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรหรือ การใชเงินเหลือจายเพื่อดําเนินการในรายการใหมใหอธิการบดีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดรายการของงบลงทุน ใหอธิการบดีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติและใหรายงานคณะกรรมการทราบ
การโอนเงินงบประมาณเพื่อเริ่มโครงการใหมที่มีผลเปนภาระผูกพันงบประมาณระหวางป
ตอไป ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) ในกรณีจําเปนตองจายเงินรายไดเกินกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติไวแลว
ใหอธิการบดีเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางปตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนงบประมาณเพิ่มเติม
(๓) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองลดงบประมาณรายจายประจําป ให
อธิการบดีนําเสนอคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ขอ ๒๒ ถางบประมาณรายจายประจําปของปใดออกใชไมทัน ใหอธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติใหใชวงเงินงบประมาณเทาที่เคยไดรับอนุมัติในปลวงหนาไปพลางกอน
ขอ ๒๓ เมื่อสิ้นปงบประมาณแลว ยังมิไดเบิกจายเงินตามรายการที่กําหนดไวในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป และมิไดกอหนี้ผูกพันหรือกันเงินไวจายเหลื่อมป ให นําเงินคงเหลือดังกลาว
ไปเปนเงินสะสมของมหาวิทยาลัย และถาประสงคจะนํามาใชจาย ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจาย
ประจําป
หมวด ๖
การบัญชี
ขอ ๒๔ ใหกองคลังรับผิดชอบจัดทําบัญชีตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด การบันทึก
บัญชีใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
ขอ ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และทะเบียนทรัพยสินไวเปนหลักฐาน
ใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบได
ขอ ๒๖ หลักฐานในการลงบัญชี จะตองเก็บไวใหเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบและเก็บไวไมนอยกวาสิบป
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ขอ ๒๗ ใหกองคลังรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้
(๑) จัดทํางบดุล งบรายไดคาใชจาย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม และงบแสดง
กระแสเงินสด ของมหาวิทยาลัย เสนอตออธิการบดีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
(๒) เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณใหจัดทํางบการเงินตามแบบที่กําหนด สงใหสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภายในหกสิบวันนับแตวันปดบัญชีประจําปงบประมาณ
หมวด ๗
การตรวจสอบบัญชี
ขอ ๒๘ ใหมีหนวยตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่ตรวจสอบ ดังนี้
(๑) บัญชีการเงินและทรัพยสิน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบวามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติ
ทางการเงินและทรัพยสินถูกตองตามระเบียบและขอบังคับที่กําหนดไว หลักฐานและเอกสารทางการเงิน
และทรัพยสินมีความถูกตองและสมบูรณ การบันทึกบัญชีแยกประเภท และสรุปผล รวมทั้งรายงานทางการ
บัญชีไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(๒) การบริหารและดําเนินงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบวามหาวิทยาลัยไดบริหาร
และดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดหรือไมเพียงใด
(๓) การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร ซึ่งมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบวา มหาวิทยาลัยมี
ระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอรเปนไปตามระบบดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัด
ขอ ๒๙ ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปที่รับรองแลว พรอมรายงานของปที่ผาน
มาและแผนรายงานที่จะจัดทําในปตอไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.3.3 พิจารณาอนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ดวยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ระเบียบวาระที่ 5.1.4 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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สุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ว า ด ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
“มอบคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านอธิก ารบดี ชุดเดิ ม เท าที่ มีอยู พิจ ารณาปรับปรุง ยกร า ง
ประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดีขึ้นใหม โดยมีขอเสนอแนะใหใชหลักเกณฑ
ดังนี้
1. ควรประเมินผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Output) โดยประเมินจากนโยบายที่แถลงไว
กอนเขารับตําแหนง เชน ประเมินจากการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถหรือเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร
ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ตั้งเปาหมายไว หรือจํานวนนักศึกษามีงานทํา และการพัฒนาทางวิชาการ
หรือการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย เปนตน
2. ควรใหอธิการบดีกําหนดเปาหมายเชิงตัวเลข (KPI) เพื่อใหประเมินความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ระบุไว
3. ควรประเมินผลการบริหารดานการเรียนการสอนโดยพิจารณาที่คุณภาพของบัณฑิต
รวมทั้งผลงานดานการบริหารจัดการ และภาวะผูนํา
4. ควรประเมินเพียง 2 ครั้ง คือ กลางเทอม และปลายเทอมเพื่อใหอธิการบดีมีเวลาในการ
สรางสรรคผลงานไดมากขึ้น โดยไมตองกังวลกับการทําเอกสารรายงานผลการปฏิบตั ิงานมากเกินไป”
บัดนี้ คณะกรรมการยกรางระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการยกราง
ประกาศฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยมีสาระสําคัญ ไดแก
1. เพิ่ ม “ข อ 1 ยกเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง
หลักเกณฑวาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2549” และเลื่อนหัวขอใหถูกตอง
2. เปลี่ยนระยะเวลาประเมิน เปน “ใหเริ่มกระบวนการประเมินครั้งแรกเมื่อปฏิบัติงาน
ครบ 2 ป หลังจากวันเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี และครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ป 6 เดือน”
3. เปลี่ยนประเด็นหลักที่ใชในการประเมิน
4. ไมระบุเกณฑการประเมิน โดยแกเปน “ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ”
5. องคประกอบของคณะกรรมการฯ จํานวนคณะกรรมการ 5 คนเทาเดิม โดยกําหนดให
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 1 คน เป น ประธาน กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คนเปนกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวน 2 คนเปนกรรมการ และ
ไมระบุเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการ ฯ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 17 (2) และ (15) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ โดยใหปรับแก ขอ 6 เปน
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“6.1 ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ เลือกคนหนึ่งเปนประธาน
6.2 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการจํานวน 1 คน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารจํานวน 1 คน เปนกรรมการ”
ใหคณะกรรมการยกรางระเบียบขอบังคับฯ ยกรางประกาศ เรื่องหลักเกณฑการประเมิน
หัวหนาสวนราชการระดับคณะ
โดยใหเปนอํานาจของอธิการบดีในการประเมิน แลวรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติรางฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ราง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
พ.ศ. ….
_________________
โดยที่เห็นสมควรใหสภามหาวิทยาลัยกําหนด หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เปนการประเมินตนเองวาไดบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไมเพียง ใด
และรับฟงขอแนะนําที่เปนประโยชนจากสภามหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
ครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ........................................... จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย ไวดังนี้
๑. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑวาดวย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. วัตถุประสงคของการประเมิน
๒.๑ เพื่อใหอธิการบดี ไดมีโอกาสพิจารณาทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา วาตรงกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือไม
๒.๒ เพื่ อ ให ท ราบจุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นของการบริ ห ารงานและสามารถนํ า ข อ เสนอแนะ
ไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานตอไป
๒.๓ เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ในการทํ า งานของอธิ ก ารบดี และคณะผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย
๒.๔ เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ รวมถึ ง บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในการบริหารงานแกอธิการบดี

สภามทรส. ครั้งที่ 1/2551

รายงานการประชุม หนา 26

๓. ระยะเวลาประเมิน
ใหเริ่มกระบวนการประเมินครั้งแรก เมื่อปฏิบัตงิ านครบ ๒ ป หลังจากวันเริ่มปฏิบัติงาน
ในตําแหนงอธิการบดี และครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ป ๖ เดือน
๔. ประเด็นหลักที่ใชในการประเมิน
ใหประเมินผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Output / Outcome) โดยประเมินจากนโยบาย
ที่แถลงไวกอนเขารับตําแหนง ๗ ดาน ดังนี้
๑. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
๒. การจัดการศึกษา
๒.๑ การผลิตบัณฑิต
๒.๒ การพัฒนานักศึกษา
๒.๓ การพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรบุคคล
๓. การวิจัย
๔. การใหบริการวิชาการ
๕. การทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๖. การบริหารและการจัดการ
๗. ความรวมมือกับหนวยงาน / สถาบันการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ
๕. เกณฑการประเมิน
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ
๖. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ฯ โดยการเสนอเรื่ อ งจาก
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
๖.๑ ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ คน
เปนกรรมการ เลือกคนหนึ่งเปนประธาน
๖.๒ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการจํานวน ๑ คน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๗. วิธีและเกณฑปฏิบัติ
๗.๑ ทําการประเมินครั้งแรก เมื่ออธิการบดีดํารงตําแหนงครบ ๒ ป หลังจากวันเริ่ม
ปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี และครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ป ๖ เดือน
๗.๒ ใหอธิการบดีสงรายงานผลการปฏิบัติงาน ตอเลขานุก ารคณะกรรมการประเมินฯ
จํานวน ๕ ชุด กอนเริ่มการประเมินในแตละครั้ง
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๗.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมิน ฯ ไดรับรายงานแล ว ใหดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน หลังจากไดรับรายงานจากอธิการบดี
๗.๔ ให คณะกรรมการประเมิ นฯ ใชห ลักการประเมิน ในลั กษณะสรางสรรค มุงเนน
การใหขอมูลและคําแนะนําเพื่อแกไขจุดออน และเสริมสรางจุดแข็งในการบริหารมหาวิทยาลัย
๗.๕ เพื่อใหผลการประเมิน เปนประโยชนตอการบริหารงานของอธิการบดีมากที่สุด
ใหผลการประเมินสรุปถึงจุดแข็ง จุดออน และขอ เสนอแนะที่สามารถนําไปสู การปรับปรุง แกไข และ
พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
๗.๖ ให ค ณะกรรมการประเมิ น ฯ นํ า เสนอเอกสารและรายงานสรุป ผลการประเมิ น
โดยวาจาตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๗.๗ เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไดรับรายงานแลว ใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามแตจ ะเห็ นสมควร ในการเชิ ญ อธิ การบดี เ พื่อแจ ง ผลการประเมิ น และปรึก ษาหารือ นายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจเชิญคณะกรรมการประเมินฯ เขารวมหารือดวยก็ได
๘. การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดวาระการบริหาร
กอนสิ้นสุดวาระการบริหาร ใหอธิการบดีจัดทําราย งานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เสนอตอ
คณะกรรมการประเมิน ฯ เพื่อประเมิ นในครั้งที่ ๒ พรอมผลการประเมิ นโดยคณะกรรมการประเมินฯ
และใหข อเสนอแนะเพิ่ม เติม แก ผูบริ ห ารในวาระต อไปพิจ ารณา เพื่อเปนประโยชนในการบริหารงาน
ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ในรู ป ของเอกสาร และรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งสุดทายกอนครบวาระการดํารงตําแหนง
ประกาศ ณ วันที่ ............................................................

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.4 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
4.4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) จํานวน 6 หลักสูตร
ดวยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประ ชุมครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 มี มติ ใหความเห็น ชอบรางหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 6 หลักสูตร คือ

สภามทรส. ครั้งที่ 1/2551

รายงานการประชุม หนา 28

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
และทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการแกไข ตามมติสภา
วิชาการเรียบรอยแลว ดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรดังกลา วไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรับทราบหลักสูตรโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสร็จเรียบรอย กอนการรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2551
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 17(3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ เห็นชอบดังเสนอ
4.4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551) จํานวน 3 หลักสูตร
ดวยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีมติใหความเห็นชอบราง
หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
จํานวน 1 หลักสูตร และการประชุมครั้งที่ 1//2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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และทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการแกไข ตามมติสภาวิชาการเรียบรอย
แลว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรดังกลาวไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรับทราบหลักสูตรโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสร็จเรียบรอย กอนการรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2551
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 17(3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ เห็นชอบดังเสนอ
4.4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) จํานวน 6 หลักสูตร
ดวยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีมติใหความเห็นชอบราง
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2551 จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
6. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
และทางคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรไดดําเนินการแกไข ตามมติสภา
วิชาการเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรดังกลาวไดรับการพิจารณา
เห็น ชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรับทราบหลักสูตรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสร็จเรียบรอย กอนการรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2551
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อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 17(3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ เห็นชอบดังเสนอ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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