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ผูเขารวมประชุม
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2. ผศ.จริยา
หาสิตพานิชกุล
3. ผศ.นนทโชติ
อุดมศรี
4. ดร.กิจจา
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5. ดร.นิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
6. นายประภาส
ปนวิเศษ
7. ดร.วรัยพร
แสงนภาบวร
8. ดร.สุชาติ
เมืองแกว
9. นายอนันต
ลี้ตระกูล
10. รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี
11. ผศ.อราม
คุมกลาง
12. ผศ.ยุทธนา
หริรักษาพิทักษ
13. ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน
14. นายสุวิทย
วงษยืน
15. นายดิเรก
ฉิมชนะ
16. นางสาวเกษสิริ ศักดานเรศว
17. ผศ.ชุลพี ร
ศิลวัตร
18. ผศ.วลัยพร
สินสวัสดิ์
19. นายสมชาย
กลางวงษ
20. ผศ.วาที่ ร.ต.ธนู ทดแทนคุณ
21. ผศ.ดร.อํานาจ
ศิลวัตร
22. ผศ.ดร.ศิริกุล
คลองคํานวณการ
23. นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ
24. วาที่ ร.ต. วิญู มั่นธรรม

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.ชนะ
2. ดร.นริศ
3. นายบุณยสิทธิ์
4. นางสาวพจมาน
5. นายพิชัย
6. ดร.สงขลา

กสิภาร
วศินานนท
โชควัฒนา
เครือสินธุ
ถิ่นสันติสุข
วิชัยขัทคะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

บุรินทรวัฒนา
ชวนประสิทธิ์
จันทรฉาย
พลเมืองดี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร

ผูเขารวมชี้แจง
1. นายไพศาล
2. นางขวัญเดือน
3. นางสาวพัชราภรณ
4. นายอนันต
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 รายชือ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทีข่ อลาประชุม
ประธานแจงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอลาประชุม คือ รศ.ดร.ชนะ กสิการ
ดร.นริศ วศินานนท นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นางสาวพจมาน เครือสินธุ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข และ
ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
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1.1.2 การจัดลําดับมหาวิทยาลัย 100 แหงของประเทศจีน ป 2008
ประธานนําเสนอเอกสารการจัดลําดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ซึง่ ตัวชี้วัดมีเพียง 3 กลุม
คือ 1. Science & Research 2. Education 3. Comprehensive Reputation และไดยกตัวอยางมหาวิทยาลัยที่อยู
ในกลุมตัวชีว้ ัด ดังนี้
Order
1
2
3
4
14
64
70
75

Name
Peking University
Tsinghua University

Fudan University
Zhejiang University
Beijing Normal University
Beijing Forest University
Southern Medical University
Zhongnan University of
Economics and Law
77 China University of Political
Lcience and Law

Comprehensive
Science &
Education
Reputation
Research
Beijing
Comprehensive 100.00 96.33
100.00 100.00
Beijing
Science and
96.09 100.00 88.53
93.03
Research
Shanghai
Comprehensive 57.45 53.94
57.8
65.15
Zhejiang
Comprehensive 52.14 51.72
50.50
52.30
Beijing
Normal
29.58 29.94
24.71
51.70
Beijing
Forest
7.39 5.89
6.19
24.24
Guangdong Medical
6.60 8.24
4.64
6.19
Hubei
Finance and
6.08 3.96
6.72
15.39
Economics
3.98
28.91
Beijing
Political Science 5.75 3.95
and Law
Location

Type

Total

มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและมอบหมายใหผูบริหารมหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการ
ทํางานเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน
1.1.3 โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี
ประธานนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบดวย หมวดสําคัญ
จํานวน 4 หมวด คือ 1. หมวดศึกษาทั่วไป 2. หมวดวิชาเอก 3. หมวดวิชาโท 4. หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดที่มี
ความสําคัญมากที่สุดคือ หมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งตองคงไวเพราะเปนหมวดที่จะสรางเสริมความเปนคนใหแก
นักศึกษา วัตถุประสงคของการมีหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อเปนสมรรถนะพื้นฐาน (generic competency)
สําหรับการเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกในคริสศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยกลุมวิชาสําคัญ ๆ 3 กลุม คือ
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร – มนุษยศาสตร
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การจัดการเรียนการสอนในหมวดนี้ จะเปนภาพสะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยตองการใหบัณฑิตมีคุณลักษณะแบบใด
พรอมทั้งไดนาํ เสนอตัวอยางสมรรถนะในดานตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดหลักสูตร ไดแก ภาษาตางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก โครงสรางการเมืองและเศรษฐกิจโลก/ไทย กฎหมายสําหรับความเปน
พลเมืองไทย เศรษฐศาสตรและการบัญชีพื้นฐาน และทักษะการเรียนรูและตรรกวิทยาพื้นฐาน
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยประกาศใหนักศึกษา
ทราบเกี่ยวกับการเปดสอนวิชาเอก – โท วิชาเลือกเสรี ในแตละภาคการศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาได
เลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจหรือตามความถนัด และมอบฝายวิชาการนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือ วาตองการ
ใหบัณฑิตมีสมรรถนะดานใดและสะทอนอะไร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551
2. เสนอเรื่องใหทปี่ ระชุมทราบ
จํานวน 16 รายการ
3. พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
จํานวน 2 รายการ
4. พิจารณาเรื่องขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
จํานวน 1 รายการ
จํานวน 3 รายการ
5. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
6. พิจารณาเรื่องการอนุมัตหิ ลักสูตร
จํานวน 4 รายการ
7. ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ
ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารดังกลาวไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบตาง ๆ
รวมทั้งไดสงขอมูลใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปดเผยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ผานการคัดกรอง รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยที่ลงนามในประกาศผานทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยตอไป
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
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1.2.2 รายงานผลการติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 20 ตุลาคม2551
มหาวิ ทยาลั ยขอรายงานผลการติ ดตามความคื บหน าของการปฏิ บั ติ ตามมติ ที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่อง
ปญหาเกี่ยวกับพลังงานและภาวะโลกรอน ดังนี้
ผลความคืบหนาของการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551
ลําดับที่ ตําแหนงงานผูรับผิดชอบ
ผลการปฏิบตั ิ
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. ผลการดําเนินเรื่องการจัดทําเอกสาร
“ชุดองคความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน”
ซึ่งคณะจัดทํา 8 เรื่อง
- ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 1 เรื่อง
คือเรื่อง “การเกษตรกับภาวะโลกรอน”
- ดําเนินการไดตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
จํานวน 4 เรื่อง
- ดําเนินการไดไมถึงรอยละ 50 จํานวน 3 เรื่อง
คณะไดประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551
เพื่อกําหนดเวลาแลวเสร็จของเอกสารและ
แนวทางดําเนินการที่เหมาะสมในการจัดทํา
รูปเลมตอไป
2. การดําเนินโครงการวิจยั เรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดวยวิธปี ระเมินแบบใหม
โดยใชปจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
อยูระหวางดําเนินการ
2
คณะศิลปศาสตร
ดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อขออนุมัติ
จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการ การศึกษาอัตลักษณและภาพลักษณ
ของนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาใน
ฐานะมรดกโลก
2. โครงการ การศึกษารูปแบบการทองเทีย่ วของ
นักทองเทีย่ วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.3 รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 2551 ของศูนยศลิ ปวัฒนธรรม
ตามที่ศูน ยศิล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับงบประมาณ
แผนดินป 2551 และไดดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ 2551 จํานวน 18 โครงการ เสร็จสิ้นแลว นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง

2

โครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมฉลอง
80 วัสสา มหาราชาจอมสยาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

3

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
250 คน
201 คน
802 คน

4

โครงการสานภูมิปญญา มรดกล้ําคา
ขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียง

212 คน

5

416 คน

6

โครงการสื บ สานประเพณี ตั ก บาตร
ทําบุญสงทายปเกาตอนรับปใหม
โครงการจัดพิพิธภัณฑเกษตรกรรม

115 คน

7

โครงการวิจัยภูมิปญญาและวิถีชีวิตไทย

100 คน

งบประมาณ
ที่ใช

ผลการประเมินโครงการ

72,436 บาท ความพึ งพอใจโดยรวมอยู ใน
เกณฑดี
150,000 บาท ความพึงพอใจทุกดาน
อยูในเกณฑดี
300,000 บาท ความรูและความพึงพอใจตอ
กิจกรรมตาง ๆ และ
บรรยากาศโดยรวมอยูใน
เกณฑดี
100,000 บาท ความรู ความเข า ใจ และ
ความพึงพอใจตอกิจกรรมทุก
ดานอยูในเกณฑดี
39,171.50 บาท มีผูเขารวมกิจกรรมและ
รวมโครงการ รอยละ 60
90,000 บาท ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู
เรื่องเกษตรกรรมอยูในเกณฑดี
90,000 บาท ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูและ
เขาใจเหตุและผลองคประกอบ
ที่มาของคําขวัญจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สภามทร. สุวรรณภูมิ
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ชื่อโครงการ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
410 คน

8

โครงการเฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ดา
สยามบรมราชกุ ม ารี

9

โครงการศูนยการเรียนรูทางดานศาสนา จํานวนมาก
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
100 คน
โครงการสื บสานประเพณีสงกรานต จํานวนมาก
รวมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมสัมมนาดาน
จํานวนมาก
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

10
11
12

13
14
15

16
17
18

โครงการสุวรรณภูมิรวมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3
โครงการแหเทียนเขาพรรษา
โครงการคายคุณธรรม

โครงการวันแม
โครงการยกยองคนดีศรีสุวรรณภูมิ
โครงการดานศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการ
โดยคณะตาง ๆ

จํานวนมาก
จํานวนมาก
200 คน

100 คน
400 คน
556 คน

หนา

งบประมาณ
ที่ใช

7

ผลการประเมินโครงการ

40,000 บาท ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมมี ค วาม
จ ง รั ก ภั ก ดี แ ล ะ สํ า นึ ก ใ น
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเพิ่มมากขึ้น
100,000 บาท ความรูและความพึงพอใจโดย
รวมอยูในเกณฑดี
40,000 บาท ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี
30,000 บาท ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี
106,000 บาท ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู
และแนวคิ ด ในการบริ ห าร
จัดการงานวัฒนธรรม และนํา
ความรูที่ไดมาประยุกตใชกับ
งานวัฒนธรรม และรวมสราง
เครื อ ข า ยเพื่ อ งานอนุ รั ก ษ
วัฒนธรรม
500,000 บาท ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี
40,000 บาท ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี
40,000 บาท ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมมี ค วาม
พึงพอใจ มี ความรู และความ
เขาใจอยูในเกณฑดี
80,000 บาท ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี
100,000 บาท ทําเอกสารเผยแพร 200 ชุด
30,000 บาท ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
1. งานวัฒนธรรมที่ทาํ มาแลวใหรวบรวม จัดหมวดหมู ศึกษาและวิจัย
2. นํากิจกรรมบางอยางจัดทําเปนหลักสูตรสหกิจศึกษา หลักสูตรรายวิชา หรือประยุกตหลักสูตร
เชน วิชาภาษาถิ่นวิทยา แลวนําออกเผยแพรสูชุมชน จัดเปนอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว เชน ประกวดกลองยาว
อาหารทองถิ่น เครื่องแตงกาย เปนตน
3. จัดทําวิจัยภาษาทองถิ่น (ภาคกลาง) ศึกษาเปรียบเทียบภาษาและเผยแพร โดยศึกษา
วัฒนธรรมทองถิน่ ที่โดดเดนของทุกพื้นที่
4. จัดกิจกรรมตอนรับนองใหมเชิงสรางสรรค เพื่อเปนการเสริมสรางชื่อเสียงเกียรติคุณมหาวิทยาลัย
ในทางบวก
1.2.4 รายงานการแตงตั้งผูชว ยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ดวยผูชวยศาสตราจารยยพุ เยาว เมืองหมุด ผูช วยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้ง นางพิมลพรรณ ธนารักษ
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 คณะศิลปศาสตร ศูนยวาสุกรี ซึ่งเปนอาจารยประจําในสาขาวิชาภาษา
และมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี ดํารงตําแหนงผูช วยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ตามคําสั่งที่ 835/2551 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และ 27(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.5 รายงานหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับหนังสือจากสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่
3 กันยายน 2551 โดยกําหนดหลักเกณฑที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดตัง้ และดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษา
โดยใหพิจารณาความพรอมความเหมาะสมของสวนงานภายในทีจ่ ะจัดตั้งใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เหตุผลความจําเปน
2. พันธกิจ
3. วัตถุประสงค
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4. การจัดองคกร
5. ระบบการบริหารงานบุคคล
6. เปาหมายผลผลิต
7. การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน
8. แหลงที่มาของรายได
9. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยสนิ
10. การกํากับตรวจสอบ
11. แผนการดําเนินงาน
2. สําหรับสวนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นกอนประกาศนี้ใชบังคับ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
ความเหมาะสมในการจั ด ตั้ ง ให ค รอบคลุ ม ประเด็ น ดั ง กล า วข า งต น และรายงานข อ มู ล ให ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ
3. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษายุบเลิกหนวยงานภายในได หากหนวยงานภายในนั้นไมสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กาํ หนดไวได และรายงานใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัตใิ หยุบเลิกหนวยงานภายในนัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (6) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
1. การจัดตั้งสวนงานภายในที่ต่ํากวาระดับคณะ ควรใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดตั้งสวน
งานภายในเทียบเทาคณะดวย
2. วิเคราะหความพรอม ความเหมาะสมของสวนงานภายในทีจ่ ัดตั้งและนําเสนออธิการบดี
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
1.2.6 รายงานประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.6(2.4)/ว1282 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 แจงเรื่องที่ ก.พ.อ. มีมติใหแกไข
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
2. ตัดความในขอ 6 เรื่อง โทษทางจรรยาบรรณ ออก
3. ตัดขอ 5 (2) เรื่อง การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณออก เนื่องจากตัดเรื่องโทษทาง
จรรยาบรรณออกแลวเพื่อใหสอดคลองกัน
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ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในประกาศ ก.พ.อ. ที่ไดมีการแกไขแลวเมื่อ
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2551 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (13) แห งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.7 รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจํา
จากผลการประชุมสัมมนางาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 16 เรื่อง การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจําไดกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจําตามลําดับชั้น ไปจนถึงการรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ในการนี้
กองบริหารงานบุคคลในฐานะผูจัดเก็บขอมูลขอรายงานผลความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและบุคลากรประจํา ดังนี้
รายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอนของ ก.พ.ร.
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐานอางอิง
1
มี ก รรมการดํ า เนิ น งานตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย 1 . คํ า สั่ ง ที่ 3 2 9 / 2 5 5 1 ล ง วั น ที่ 8 เ ม ษ า ย น
2551 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานตาม
ประจําของสถาบันอุดมศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรประจํา
2
สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการสงเสริมและกํากับใหอาจารย 1. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการตามข อ 1
ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย ต ามประกาศ เ มื่ อ วั น ที่ 1 1 เ ม ษ า ย น 2 5 5 1 ม อ บ น โ ย บ า ย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น ส ถ า บั น วางแนวระบบการส ง เสริ ม และกํ า กั บ ดู แ ลให บุ ค ลากร
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2550
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ที่มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร ในรูปแบบของ
1.1 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด (ตามหลักฐานที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเปนขอบังคับประกอบกับประกาศ
ก.พ.อ. วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ประกาศ ณ วันที่ 13
กันยายน 2550 เพื่อใหบุคลากรยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ห นั ง สื อ มอบหมายให ทุ ก หน ว ยงาน
แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบระบบการส ง เสริ ม กํ า กั บ ดู แ ลให
บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551

ขั้นตอน

รายละเอียดการดําเนินงาน

3

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบและกลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จ
และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย

4

หนา

11

เอกสารหลักฐานอางอิง
3. รายงานสรุปผลการประเมินระบบการสงเสริมและ
กํ า กั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ฯ
ที่หนวยงานรายงานมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยใชระบบและกลไกในการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านมาเป น ตั ว กํ า กั บ โดยการกํ า หนดหั ว ข อ การ
ประเมินในเรื่องจรรยาบรรณของคณาจารยมาใชเปนสวน
หนึ่งของการประเมินพฤติกรรมบุคคล
2. มหาวิทยาลัยแจงใหผูรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัด
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ แล ว รายงานการประเมิ น ผล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ และการนําผลการประเมิน
มาใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให ม หาวิ ท ยาลั ย ทราบทุ ก ป
การศึ ก ษา (บั น ทึ ก ที่ ศธ 0585.05/931 ลงวั น ที่ 22
เมษายน 2551)
3. รายงานประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพฯ พบวาไมมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทําผิด
จรรยาบรรณ
4. กรณีที่บุคลากรไมป ฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ม าตรการดํ า เนิ น การกํ า หนดโทษของ
จรรยาบรรณตามคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
ตามประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด พร อ มทั้ ง ได ว างแผนป อ งกั น
โดยการแจกคู มื อ และประกาศเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
บุ ค ลากรทุ ก คนได รั บ รู ตระหนั ก และถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางที่ถูกตอง
มี ก ารประเมิ น การดํ า เนิ น งานตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ 1. รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น ระบบการกํ า กั บ
ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณ ซึ่ งนํ าเสนอให
คณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
คณาจารย แ ละบุ ค ลากรประจํ า โดยมี อ ธิ ก ารบดี เ ป น
ประธานกรรมการรับทราบ
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รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551

ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
5
มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริม
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น
ป อ งกั น การกระทํ า ผิ ด จรรยาบรรณ รวมทั้ ง การทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น
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เอกสารหลักฐานอางอิง
1. มหาวิท ยาลัย ได แตง ตั้งคณะกรรมการรา งขอ บัง คับ
ว า ด ว ยข า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ดี เ ด น
พ.ศ. 2551 เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล า ก ร ที่ มี ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ดี เ ด น
มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ สมควรเป น ผู ไ ด รั บ การ
ยกย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งยกร า งเพื่ อ
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า ( คํ า สั่ ง ที่
732/2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551)
2. จั ด โ ค ร ง ก า ร ส ง เสริ มผู มี จ รรยาบ รรณ วิ ช า ชี พ
คณาจารย เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ยกย อ ง ประกาศ
เชิ ด ชู เ กี ย รติ สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแด ค ณาจารย
โดยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละสถาป ต ยกรรมศาสตร
ไ ด มี ก า ร จั ด พิ ธี ม อ บ โ ล ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ
และเข็ มที่ ร ะ ลึ ก แ ก ผู ไ ด รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก 3 ค น
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551
3. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
ตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พคณาจารย และบุ คลากรประจํ า
ครั้ ง ที่ 2/2551 เมื่ อวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2551
เ พื ่อ พ ิจ า ร ณ า ท บ ท ว น จ ร ร ย า บ ร ร ณ ว ิช า ช ีพ ฯ
ใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) และ (16) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.8 รายงานผลการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย (นวท.)
ครั้งที่ 8 ป 2551
ดวยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดการประกวดโครงการ
รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 (THAILAND INNOVATION AWARDS) ระดับประเทศ เมื่อวันที่
3 – 5 ตุลาคม 2551 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดสงโครงการ
เขาประกวดในงานดังกลาว ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ซึ่งไดรับรางวัลชมเชย จํานวน 2 ผลงานดังนี้
1. สาขาเทคโนโลยี ทุนตรวจสอบการสั่นสะเทือนทางน้ําผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
นางสาวมัณฑนา ผองใส
นักศึกษา ชัน้ ปที่ 4 (หลักสูตร ค.อ.บ.)
นายดนัยศักดิ์
บัวขาว
นักศึกษา ชัน้ ปที่ 4 (หลักสูตร ค.อ.บ.)
นายวิศรุต
หมัดเชี่ยว นักศึกษา ชัน้ ปที่ 3 (หลักสูตร อส.บ.)
2. สาขาสรางเสริมสุขภาพ เครือขายปองกันอุบัตเิ หตุทางถนนอัตโนมัติ
นางสาวสวรรคญา พลเรือง นักศึกษา ชัน้ ปที่ 4 (หลักสูตร ค.อ.บ.)
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (4) และ (16) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและขอแสดงความชืน่ ชมอาจารยและนักศึกษา
1.2.9 รายงานแผนพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ป
และผลงานที่ผานมาของที่ปรึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแตงตั้ง นายภูธร ภูมะธน เปนที่ปรึกษา
งานด านศิ ลปวั ฒนธรรมของมหาวิ ทยาลั ย ตามคํ าสั่ งที่ 875/2551 ลงวั นที่ 8 ตุ ลาคม 2551 นั้ น ในการนี้
ศู นย ศิ ลปวั ฒนธรรมและที่ ปรึ กษาได ร วมกั นกํ าหนดแผนระยะยาวเพื่ อส งเสริ มศิ ลปวั ฒนธรรมในระยะ 5 ป
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานแผนพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. แผนส งเสริ มเอกลั กษณ ท องถิ่ นของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ โดยใช
ภูมิปญญาเมืองน้ํา ซึ่งพื้นที่ “อยุธยาเมืองน้ํา” เปนความโดดเดน เปนพื้นที่ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลก
2. แผนสงเสริมและทําใหปรากฏในเรื่องศีลธรรมอันดีงามในกลุมนักศึกษา เนนเรื่อง 1. ความละอาย
ตอบาป มีหิริโอตัปปะ 2. การสลายอัตตาลดการยึดมั่นถือมั่น 3. สรางคุณคาและคานิยมไทย โดยผานพันธกิจ
ทั้ง 5 ขอ ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได นํ า เสนอผลงานที่ ผ า นมาของที่ ป รึ ก ษางานด า น
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง ชวยใหการดําเนินงานทุกโครงการสําเร็จลุลวงไดดี โดยไม มีปญหาและอุปสรรคใด ๆ
สรุปไดดังนี้
1. เปนที่ปรึกษาการดําเนินโครงการดานศิลปวัฒนธรรม ป 2550 จํานวน 24 โครงการ
2. เปนที่ปรึกษาการดําเนินโครงการดานศิลปวัฒนธรรม ป 2551 จํานวน 18 โครงการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
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1.2.10 รายงานผลการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกา วาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551 เพื่อใหสาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาดําเนินการตอไปนั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ หนั ง สื อ จากสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
ที่ ศธ 0506(2)/15142 แจง วา สํา นัก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ได มีห นั ง สื อถึ ง กระทรวงศึก ษาธิก าร
ที่ นร 0503/14283 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 แจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงลงพระปรมาภิไธยใน
รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 125 ตอนที่ 101 ก วันที่ 25 กันยายน 2551 แลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (4) แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะ ดังนี้
1. ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดหมวดหมูและระดับชั้นของหลักสูตร
2. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด คือ พิจารณาจากสาขาวิชาใหญ
หรือสาขาวิชายอยก็ได
1.2.11 รายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2552
ดวยสํานักงานตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2552
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2552 ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง
1.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับ
ตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
1.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค
และสอดคลองกับนโยบายสวนราชการ
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1.3. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
1.4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ใหมี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น
1.5. ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของสวนราชการ
1.6. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใชทรัพยากร
2. ขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบดวย
2.1 หนวยงานระดับกอง ไดแก กองคลัง กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
2.2 หนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก รวม 10 หนวยงาน
3. เรื่องที่ตรวจสอบ ประกอบดวย
3.1 งานวิเคราะหและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
3.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ คําสั่ง ที่ทางราชการกําหนด
3.3 สอบทานความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงาน และการเงินการคลัง
3.4 ตรวจสอบการดูแลรักษาและความปลอดภัยแกทรัพยสิน
3.5 ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
3.6 วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร
3.7 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและเงินรายไดตาง ๆ
ของกองพัฒนานักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2551
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 24 หนา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
- ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยวิทยาการจัดการ (Management Science College)
ประธานเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการจัดการ (Management Science College)
โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตอไปนี้
1. ดร.สุนทร
อรุณานนทชัย
ประธาน
2. ดร.นิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
รองประธาน
3. ผศ.จริยา
หาสิตพานิชกุล
รองประธาน
4. นายอนันต ลี้ตระกูล
กรรมการ
5. ดร. สุชาติ
เมืองแกว
กรรมการ
6. นายประภาส ปนวิเศษ
กรรมการ
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ เห็นชอบและมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมตอไป นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมไดแนะนําใหผบู ริหารมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาดูงานระบบ FIS ที่มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับนายอนันต ลี้ตระกูล และ ดร.นิพนธ สุรพงษรักเจริญ
4.2 เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.2.1 พิจารณาแกไขวันที่ประกาศใน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551”
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และการแตงตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตรวจสอบ
แลวปรากฏวา มีความคลาดเคลื่อนเรื่องวันที่ประกาศใชขอบังคับที่ไมสอดคลองกับการแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแกไขวันที่ประกาศในขอบังคับดังกลาว ดวย
เหตุผลดังนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 ใหมีผลบังคับใช ในวันถัด
จากวันประกาศ
2. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 009/2551 ลงวันที่ 9 กันยายน 2551
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551
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ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอแก ไ ขวั น ที่ ป ระกาศใน “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551” จากเดิม
วันที่ 2 กันยายน 2551 ขอแกไขเปน วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ซึ่งเปนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ
ออกขอบังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ ขอถอนเรื่อง
4.2.2 พิจารณาการแกไขขอบังคับวาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
เนื่องดวยในป พ.ศ. 2552 นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2549 จะครบวาระ 3 ป ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 และอธิการบดีซึ่งไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 จะครบวาระ 4 ป ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนอขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ดังนี้
1. มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 สองวรรคสุดทาย
กําหนดไววา
“ในกรณีนที้ ี่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4)
และ (5) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิหรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึน้ ใหมใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่ พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 15 (3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีผ่ ูนั้นพนจากตําแหนง”
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
2548 ขอ 5 กําหนดวา
“เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเมื่อวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว
เหลือเวลาไมนอ ยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึน้ คณะหนึ่ง...................”
3. มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กําหนดวา
“อธิการบดีนนั้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ โดยการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึง่ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย”
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4. จากขอบังคับวาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหาอธิการบดี พบวา
ขอความสําคัญในขอบังคับ ทัง้ 2 ฉบับ ยึดหลักการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจากหัวหนาสวนราชการ
หมายถึง ผูอาํ นวยการวิทยาเขต และขาราชการในวิทยาเขต ซึง่ เปนโครงสรางเดิม ปจจุบนั ไดมีกฎกระทรวง
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยแลว โดยเปลี่ยนเปนคณะตาง ๆ
จึงเห็นควรเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแกไขขอบังคับทั้ง 2 ฉบับดังกลาวให
เหมาะสมตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติและเสนอแนะใหปรับแกไขขอบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และใหนําขอบังคับ วาดวยการสรรหาอธิการบดี บรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาครั้งตอไป
4.3 เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาอนุมัตจิ างที่ปรึกษางานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจางและแตงตั้ง นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
เป น ที่ ป รึ ก ษางานด า นกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ตามคํ า สั่ ง ที่ 903/2550 ลงวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2550
และนายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ไดปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษางานดานกฎหมายครบวาระ 1 ปแลวนั้น
เพื่อใหงานดานกฎหมายพัฒนาไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค
ขออนุม ัติจ า ง นายวราสิท ธิ ์ กาญจนสูต ร เปน ที ่ป รึก ษางานดา นกฎหมายของมหาวิท ยาลัย ตอ ไป
อีก 1 วาระ โดยมีขอมูลผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาแตงตั้ง นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร เปนที่
ปรึกษางานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ผลงานการใหคําปรึกษาในปงบประมาณที่ผานมา
1. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการยกรางระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เชน
- การรางขอบังคับการสรรหาหัวหนาสาขาวิชา
- หลักเกณฑการประเมินอธิการบดี
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการเงินและทรัพยสนิ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
2. ใหคําปรึกษาเรื่อง ยกรางระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงรางระเบียบ วาดวยการเงินและทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย
4. ไดรับการแตงตั้งใหทาํ หนาที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
5. ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
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หนาที่การใหคําปรึกษา ในปงบประมาณ 2552
ใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมายเกี่ยวกับการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการบริหารงาน
ดานการเงิน ดานวิชาการ ดานวิจัย ดานพัฒนานักศึกษา และดานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) และ (16) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.3.2 พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดรับอนุมัติโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ และการใชพลังงานทดแทนของระบบ
ไฟฟากําลัง โดยกําหนดจัดการประชุมสัมมนาระหวางวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี
การประชุมสัมมนาครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กับ Ryerson University ประเทศแคนาดา โดย Ryerson University ใหความรวมมือในการจัดหาวิทยากรและ
รับผิดชอบคาใชจา ยในการเดินทาง คาทีพ่ ัก และคาเบี้ยเลี้ยงสําหรับวิทยากร และใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
คาตอบแทนวิทยากร จํานวนเงิน $ 5,000 (แคนาดา) หรือประมาณ 170,000 บาท (หนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
ซึ่งโครงการนี้สามารถเบิกคาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังได เปนจํานวนเงิน
91,800 บาท
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติเบิกจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในสวนที่เบิกเกิน เปนจํานวนเงิน 78,200 บาท (เจ็ดหมืน่ แปดพันสองรอยบาทถวน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในสวนที่เบิกเกิน เปนจํานวนเงิน 78,200 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติในสวนที่เบิกเกิน และใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบวาดวย
การจายคาตอบแทนวิทยากรตางประเทศจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
4.3.3 พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีตามกรอบอัตราที่กําหนด (ลับ)
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดอนุมัติรองอธิการบดี จํานวน 7 อัตรา
โดยจํานวน 5 อัตรา เบิกเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน สวนจํานวนตําแหนงที่เพิม่ ใหเบิกจาก
งบประมาณผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2548 และครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 นั้น เนื่องจากผูดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
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ฝายกิจการทั่วไป (นายประเสริฐ เทียนนิมิตร) ขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยเห็นวา เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสําเร็จลุลวงตามพันธกิจอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีผูรับผิดชอบควบคุม ดูแลภาระงานฝายกิจการทั่วไป และเรื่องการวางแผน
และพัฒนากิจการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงเห็นควรแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีตามกรอบอัตราที่ไดรับอนุมตั ิ ดังนี้
1. แตงตัง้ ให นางสาวสุรียรัตน โคววัฒนา เปนรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ทําหนาที่วางระบบงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน คาครองชีพ งานกฎหมาย งานเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ยง และงาน
ศูนยราชการใสสะอาด
2. แตงตั้งให ผศ.ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ เปนรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
ทําหนาที่ เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา งาน ก.พ.ร. งานนโยบายและแผน และผูชว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (10) (13) และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.3.4 พิจารณาอนุมัติใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สายวิชาการ) ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 25
เมษายน 2549 หมวด 4 หลักเกณฑและวิธีการ ขอ 26 (4) “เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผู ท รงคุณวุฒิ พิจารณา ใหนํา เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลัย ทราบ และอธิก ารบดี ออกคํา สั่ ง แตง ตั้ง และ
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง” นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2551 มีมติเห็นชอบใหขา ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สายวิชาการ)
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
หนวยงาน
ตําแหนง/สาขาวิชา ทั้งนี้ไมกอนวันที่
ที่
1
นายวัชรชัย สอนกิจมัน่ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ผูชว ยศาสตราจารย 14 กันยายน 2549
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. 2549 ขอ 26 (4) จึงขอเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
1. ขอกํ า หนดตํ า แหน งของ นายวั ช รชัย สอนกิจมั่น ใหดํา รงตํา แหนง ผู ช ว ยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. ขออนุมัติแตงตั้งให นายวัชรชัย สอนกิจมั่น ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตั้งแตวันที่
14 กันยายน 2549
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.4 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
4.4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเปดสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคสมทบ รวมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ตามมติทปี่ ระชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2551 เมือ่ วันที่
13 ตุลาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคสมทบ รวมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ มติที่ประชุม
สภาวิชาการเห็นชอบในหลักการและมีคําแนะนําใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปดหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคสมทบ รวมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ โดยสรุปดังนี้
1. ใหบริหารการศึกษาโดยคํานึงถึงภาระงานสอนของอาจารย และเวลาที่อาจารยจะตองมีเพียงพอ
สําหรับการทํางานวิจยั รวมถึงพัฒนาผลงานทาวิชาการดวย
2. ตนทุนการจัดการศึกษาโครงการนีม้ ีจุดคุมทุนอยูที่จาํ นวนนักศึกษา 25 คน หากจํานวนนักศึกษา
ต่ํากวานีอ้ าจขาดทุนได มหาวิทยาลัยควรทําหลักสูตรนี้เปนแบบเหมาจาย โดยใหนกั ศึกษาทําสัญญาเมื่อเริ่มเรียน
แลวผอนชําระเปนรายงวด ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยตองปรับแกขอบังคับ หรือระเบียบการจายคาเลาเรียนใหสามารถ
ดําเนินการได และควรบริหารคาใชจายตามจํานวนนักศึกษาที่มีในหลักสูตรดวย โดยปรับลดคาตอบแทนผูสอนหรือ
กรรมการดําเนินงาน หากจํานวนนักศึกษาลดลง
3. หากมีการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บคาเลาเรียน มหาวิทยาลัยควรทําความเขาใจกับนักศึกษา
กอนที่จะรับสมัครเขามาในเทอม 2 ปการศึกษา 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
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มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ ไมอนุมัติ และมีขอสังเกตดังนี้
1. ในการเปดหลักสูตรใหม ไมวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการเอง หรือทําความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ควรจัดทําในอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัย
2. การขอเปด – ปดหลักสูตรใหม รวมทั้งการรับนักศึกษาใหม จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติ
4.4.2 พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2552)
ตามมติที่ ประชุม สภาวิ ช าการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ง ที่ 7/2551
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับหลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดนําเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ทัง้ นี้ เพราะหลักสูตรเดิมไมสามารถเทียบโอนรายวิชาที่ศกึ ษามาใน
ระดับ ปวส. ได โดยสรุปเนือ้ หาหลักสูตรทีเ่ ปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1. เปลีย่ นปพุทธศักราชในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เปน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
2. เพิม่ กลุมวิชาชีพบังคับ “กลุมสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 2”
3. รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแตกตางกันเฉพาะในกลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต
4. เพิม่ เติมรายวิชาใน กลุม วิชาชีพเลือก หมวดวิชาเลือก จํานวน 10 รายวิชา
5. เพิม่ คําอธิบายรายวิชา 10 รายวิชา
มติที่ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบในหลักการ และใหแกไขขอมูลตามรายการดังนี้
1. ใหเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2551)
ไมใช (หลักสูตรปรับปรุง 2552)
2. ตัดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ 6.3 เพราะพิมพซ้ํา
3. ไมเพิ่ม “กลุมสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 2” แตใหนํารายวิชาในกลุมนี้ไปเพิ่มตอทาย
“กลุมสาขาการจัดการอุตสาหกรรม”
4. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา 10 วิชา ตอทายรายวิชาใน “กลุมสาขาการจัดการอุตสาหกรรม”
5. ควรเพิ่มแผนการศึกษา สําหรับนักศึกษาทีจ่ บ ปวส. สายอุตสาหกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติและมอบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับชื่อหลักสูตรใหม
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4.4.3 พิจารณาใหความเห็นในการลงโทษ นักศึกษาปริญญาโทที่สงหลักฐานผลการเรียน
ไมถกู ตอง
ตามมติที่ ประชุม สภาวิ ช าการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ง ที่ 7/2551
เมื่อวันจันทรที่ 13 ตุลาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาใหความเห็นในการลงโทษนักศึกษาปริญญาโท
ที่สงหลักฐานผลการเรียนไมถูกตอง โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
1. ตามหนังที่ ศธ 0585.11/1203 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่อง ติดตามผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ไดอางถึงหนังสือ ที่ ศธ 0585.11/1140 และ
ที่ ศธ 0585.11/1113 เรือ่ ง ผลการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา ซึง่ สรุปความวา นายจิตรเสน หาญยุทธกร
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไดสงเอกสารใบรายงานผลการเรียนไมถูกตอง
โดยระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 2.84 สูงกวาสําเนาใบรายงานผลการเรียนทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏฯ รับรองความถูกตอง
ซึ่งระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 2.24
2. อางถึงหนังสือสถานีตาํ รวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0129.03/11084 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551
เรื่อง ขอตรวจสอบและรับเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก สถานีตาํ รวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ไดระบุวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแจงความรองทุกขใหดําเนินคดี นายจิตรเสน หาญยุทธกร ฐานปลอมแปลง
ใบรายงานผลการศึกษาไวแลว ตั้งแตวนั ที่ 3 กันยายน 2551
3. จากรายงานการประชุม สอบหาขอเท็จจริงกรณีผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
MBA นั้น นายจิตรเสน หาญยุทธกร ไดชี้แจงวา ปญหาเกรดเฉลี่ยไมตรงกับเอกสารจริง เนื่องจากเอกสาร
ที่สงใหทางโครงการฯ นั้น เปนเอกสารที่เกิดจากการ Scan ที่ผิดพลาดจากทางบริษัท
4. อนึ่ง หากการสงหลักฐานการสมัครเรียนที่เปนเท็จนี้ เขาขายความผิดทางวินัย ซึ่งความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 29 การพนสภาพ
การเปนนักศึกษา นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้ ขอ 29.6 ระบุ “การพนสภาพ
การเปนนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”
มติที่ประชุมสภาวิชาการเห็นวา เปนการปลอมแปลงเอกสารจริง มอบฝายงานสภาวิชาการรวมกับ
นิติกรดําเนินการจัดทําขอสรุป แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมแนะนําเรื่อง
การตรวจคุณวุฒิการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่ออกใบรับรองผลการศึกษาแก
ผูสมัครเรียน โดยใหรองขอสําเนาประกาศนียบัตรปริญญา หรือใบรายงานผลการศึกษาของผูสมัครเรียน
จากสถาบันการศึกษานั้นโดยตรง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551 ความในขอ 29.6 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ ขอถอนเรื่องและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการสอบหา
ขอเท็จจริงใหเรียบรอย
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4.5 เรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2552
ประธานเสนอใหกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2552 เปนวันพฤหัสบดีสุดทาย
ของเดือน ดังตารางขางลาง
ตารางกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ป พ.ศ. 2552
วันพฤหัสบดี (สัปดาหสุดทายของเดือน) เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มทร. สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
ครั้งที่
1/2552
2/2552
3/2552
4/2552
5/2552
6/2552
7/2552
8/2552
9/2552
10/2552
11/2552
12/2552

29
26
26
30
28
25
30
27
24
29
26
24

วัน เดือน ป
มกราคม
2552
กุมภาพันธ
2552
มีนาคม
2552
เมษายน
2552
พฤษภาคม
2552
มิถุนายน
2552
กรกฎาคม
2552
สิงหาคม
2552
กันยายน
2552
ตุลาคม
2552
พฤศจิกายน
2552
ธันวาคม
2552

มติสภามทร. สุวรรณภูมิ เห็นชอบ
5.2 กําหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2551
ดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปนเจาภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2551
ในวันอาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2551 ณ วันญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญทุกทาน
รวมทอดกฐินสามัคคีในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
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ประธานที่ประชุมแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27
พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 5 ชัน้ 2 มทร. สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

วาที่รอยตรี
(วิญู มั่นธรรม)
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ)
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ศิลวัตร)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2
17 พฤศจิกายน 2551
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