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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 แนะนําตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใหม
ประธานกลาวแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับโปรดเกลาฯ จํานวน 1 คน และไดรับ
เลือกตั้งใหม จํานวน 1 คน และรองอธิการบดีใหม จํานวน 2 คน คือ
1. ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แทน นายดิเรก ถึงฝง ที่ขอลาออก
2. นางกัลยกร ขุนเอียด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
แทน นายพงษวุฒิ สิทธิพล ทีเ่ กษียณอายุราชการ
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3. นางสาวสุรยี รัตน โงววัฒนา รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป แทน นายประเสริฐ เทียนนิมิตร
ที่ขอลาออก และ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
ตอจากนัน้ ประธานใหผูเขาประชุมแนะนําตัว
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.1.2 ธรรมะสําหรับผูปฏิบัติงานรวมกัน
ประธานไดนําเอกสารเรื่อง “ธรรมะสําหรับผูปฏิบัติงานรวมกัน” เสนอที่ประชุมเพื่อนําไปประพฤติ
และปฏิบัติทั้งในสวนของบุคคลทั่วไป และระดับผูบริหาร โดยแบงออกเปน 4 ขอ (เรียบเรียงจากคําสอนของ
ทานพุทธทาส และขอเขียนของพระธรรมปฎก) คือ
1. สุทธิ :  มีความบริสุทธิ์ใจตอกัน
2. ปญญา :  ความรูเขาใจชัดเจน หยั่งแยกไดในเหตุผล ดีช่วั คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน
 รูที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ (ระดับผูบ ริหาร)
 รอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามเปนจริง
3. เมตตา :  ความรัก
 ความปรารถนาใหเขามีความสุข
 แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทงั้ ปวงเปนสุขทั่วหนา
4. ขันติ :  ความอดทน คือ ทนลําบาก ทนตรากตรํา ทนเจ็บใจ
 ความหนักเอาเบาสู เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.1.3 ทําไมฮารวารดจึงเปนที่หนึ่งในโลก
ประธานไดนําเอกสารเรื่อง “ทําไมฮารวารดจึงเปนที่หนึง่ ในโลก” (จากนิตยสารการศึกษาอัพเกรด)
กลาวคือ มหาวิทยาลัยฮารวารดเปนมหาวิทยาลัยติดอันดับหนึง่ ของโลกติดตอกันมายาวนาน แมการจัดอันดับ
ใน 3 ปที่ผานมาก็ยังเปนอับดับหนึ่ง 3 ปซอน (พ.ศ. 2547 – 2549) ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกของนิตยสารไทมส ไฮเออร (Times Higher Education Supplement : THES) ซึ่งมี
หลายองคประกอบเพื่อตอบคําถามวา ทําไมมหาวิทยาลัยแหงนี้จงึ อยูในอันดับหนึง่ ของโลก อาทิ
1. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case study) ฮารวารดไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิธี
การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา ที่กระตุนใหผูเรียนและผูสอนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ทั้งจากภายใน
และนอกหองเรียน และการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อใหไปถึงพรมแดนความรูในเรื่องนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง
การนําผูเรียนสูการปฏิบัติจริงเพื่อการฝกทักษะผูเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน และผูสอนจะมี
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กิจกรรมหลายรูปแบบในการฝกทักษะที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน ประธานมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและคณบดีทุกคณะรวมกันปรึกษาหารือในเรื่องนี้เพื่อนํามาใชกับ มทร. สุวรรณภูมิ
2. การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนคนควากอนเขาหองเรียน ผูสอนจะมีโครงรางการเรียนการสอน
(Course syllabus) ที่ละเอียด ทัง้ หนังสือที่ตองอาน วัตถุประสงคในการเรียนการสอนแตละคาบวิชาสะทอนวา
ผูสอนวางแผนลวงหนาในการสอนอยางดี ผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับหัวขอที่จะเรียนในแตละคาบวิชา
กอนเขาเรียน ประกอบกับการเขาชั้นเรียนแตละสัปดาหผูสอนมักมีคําถามใหผูเรียนตอบคําถามกอนเขาเรียนทุกครั้ง
และมีการใหคะแนนในสิ่งทีผ่ ูเรียนตอบรวมถึงในบางวิชาจะใหเพื่อนรวมชั้นไดประเมินงานของเพือ่ นแตละคน
3. สื่อการสอนที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนในแตละวิชามีเปาหมายเพื่อผูเรียนไดเขาถึงแหลงความรู ที่
ดีที่สุด ผูสอนแตละวิชาจะคัดเลือกหนังสือที่ดี มีชื่อเสียง ที่ไดรับการยอมรับโดยการตีพิมพในหลายภาษา มา
ใหผูเรียนไดอา น เพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงองคความรูท ี่ดที ี่สุดในวิชานัน้ ๆ
4. การวิจัยที่มุงเนนการสรางนวัตกรรมใหม มีวตั ถุประสงคใหผูเรียนทุกคนตองทําวิจยั หรือ
สรางนวัตกรรมใหมที่เปนตนฉบับ โดยคณาจารยที่เปนที่ปรึกษาในการทําวิจัยจะเขมงวดในการใหคําปรึกษา
และมีสวนในการควบคุมคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยของผูเรียน จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยฮารวารดผลิตบุคลากร ที่
ไดรับรางวัลโนเบล 15 รางวัล พูลิตเซอร 15 รางวัล และมีสวนในการผลิตปรมาจารยชื่อดังมากมายกระจายไปทัว่
โลก ประธานเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลในการแขงขันเปนรอยตอเพื่อนํามหาวิทยาลัยกาวไปสู
ตลาดใหเปนทีร่ ูจักของประชาชนทั่วไป
5. คณาจารยที่มีคุณภาพ อาจารยผสู อนตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะเจาจง
มีประสบการณในวิชาที่สอนอยางลึกซึง้ ซึ่งทําใหลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติและทฤษฎีไดอยางสมดุล ทําให
ผูเรียนเกิดความเขาใจและเห็นภาพในภาคปฏิบัติอยางชัดเจน ประธานเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในทุก
อัตราที่จะบรรจุตองเปนผูท มี่ ีคุณภาพ คนดี คนเกง และถูกตอง ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก
6. การระดมเงินทุนไดมากเปนอันดับหนึ่งของโลก ในทุก ๆ ปอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ฮารวารดมีหนาทีเ่ ดินทางหาเงินทุนสนับสนุน โดยระดมเงินบริจาค และระดมทุนสนับสนุนการวิจยั จากรัฐบาลและ
บริษัทตาง ๆ ปจจุบันเงินกองทุนพัฒนา หรือ Endowment Fund ที่หามาไดมีจาํ นวนสะสมถึง 30,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ (1,050,000 – 1,080,000 ลานบาท) ทําใหมหาวิทยาลัยฮารวารดสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา เพือ่ พัฒนาแหลงเรียนรู เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ จัดสรรสําหรับพัฒนาการเรียนการสอน จัดสรร
เพื่อดึงดูดคณาจารย
สําหรับการวิจยั และพัฒนาในมหาวิทยาลัย
และจัดสรรใหนักเรียนทุนจากทั่วโลก
ผูเชี่ยวชาญและนักศึกษาไดอยางเต็มที่ และเปนไปอยางมีคุณภาพ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและมอบหมายใหอธิการบดีบริหารจัดการในสวนของวิชา
การศึกษา และสวนของการหาเงิน โดยใชพื้นที่แปลง 1 และแปลง 2 เปนแหลงหารายไดของมหาวิทยาลัย เชน ใหเชา
พื้นที่ เพื่อนําเงินมาใชจายในการปลดหนีส้ ินของมหาวิทยาลัย และนํามาพัฒนาอาจารย และนักศึกษา
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1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551
2. เสนอเรื่องใหทปี่ ระชุมทราบ
จํานวน 11 รายการ
3. พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
จํานวน 1 รายการ
4. พิจารณาเรื่องขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
จํานวน 2 รายการ
จํานวน 4 รายการ
5. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
6. พิจารณาเรื่องการอนุมัตหิ ลักสูตร
จํานวน 3 รายการ
7. ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ มหาวิทยาลัย จํานวน - ฉบับ
ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารดังกลาวไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบตาง ๆ
รวมทั้งไดสงขอมูลใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปดเผยรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่ผานการคัดกรอง รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยที่ลงนามในประกาศ
ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตอไป
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วา
ดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ โปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.2 การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายดิเรก ถึงฝง ใหดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม
2550 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 นัน้ เนื่องจากนายดิเรก ถึงฝง ไดขอลาออก
จากตําแหนงดังกลาว
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมีมติเห็นชอบให
เสนอแตงตั้ง นางทัศนีย อัตตะนันทน เปนผูที่สมควรดํารงตําแหนงแทน และไดนําความ กราบบังคม
ทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลวนั้น
บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางทัศนีย อัตตะนันทน ใหดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่
30 กันยายน 2551
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2551
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดออกคําสั่งที่ 008/2551 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบายสหกิจศึกษา และคณะกรรมการดังกลาวไดจัดประชุม
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมแกรนดเมอเคียว ฟอรจูน โดยมีการมอบหมาย
นโยบายและทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาที่สอดคลองกับหลักการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และแนวทางการพัฒนาคูมือการทํางานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย สรุปผลการประชุมไดดังนี้
1. ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด คือ
คณะกรรมการกํากับนโยบายดานสหกิจศึกษา และคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ เพื่อกํากับดูแลและ
ดําเนินงานดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการกํากับนโยบายสหกิจศึกษาไดดาํ เนินการจัดทํารางระเบียบสหกิจศึกษา วาดวย
กองทุนสหกิจการศึกษาซึ่งไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและผานความเห็นชอบเรียบรอยแลว
3. ขอบังคับ วาดวยการจัดระบบสหกิจศึกษา อยูระหวางดําเนินการเสนอผานสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา อยูระหวางดําเนินการยกรางหลักสูตรเพื่อใหเปน
รูปธรรมตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.4 รายงานผลการอนุมัติใชเงินผลประโยชนสะสม
ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูม ิ ว า ดว ยการบริ ห ารการเงิ น และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 16 ที่กํา หนดไววา “การเบิก จา ยเงิน ใหเ ปน ไปตามระเบีย บที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดในกรณีที่ยังไมไดกําหนดระเบียบไว ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551
และได พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ใ ช เ งิ น ผลประโยชน ส ะสมของมหาวิ ท ยาลั ย ในรายการต า ง ๆ เป นกรณี พิ เศษ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณผลประโยชน ประจําป 2551 จํานวน 2 รายการ ดังนี้
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ที่
1
2

รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2551

อางถึง
หนังสือที่

รายการ

ยอดยกมา
โครงการปรับปรุงหองปฏิบตั ิการ
0585.13/1213
ทดสอบวัสดุ อาคาร 4 ศูนยสุพรรณบุรี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 0585.13/1214
หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ อาคาร 4
ศูนยสุพรรณบุรี
รวมจํานวนเงินที่ขออนุมัติ
รวมจํานวนเงินที่อนุมัติ
จํานวนเงินผลประโยชนสะสมคงเหลือ
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จํานวนเงิน
ความเห็น
(บาท)
คณะกรรมการ
112,366,999.37
411,318.97
อนุมัติ
134,820.00

อนุมัติ

546,138.97
546,138.97
111,820,860.40

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 27 (1) (2) และ (5) แหงพระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.5 รายงานงบการเงินประจําไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2551
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ไดดําเนินการจัดทํารายงานงบการเงินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจํา เดือน กัน ยายน 2551 และไดนํา เสนอตอ
คณะกรรมการบริห ารการเงิน และทรัพ ยสิน ในการประชุมครั้ง ที่ 7/2551 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม
2551 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานงบการเงินดังกลาวแลว ประกอบดวย
1. รายงานรายไดและคาใชจาย สรุปไดดังนี้
รายการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม
รายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจาย

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งป
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2551
1 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2551
(บาท)
(บาท)
233,797,102.84
655,676,581.94
256,667,444.25
566,509,954.13
(22,870,341.41)
89,166,627.81

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มียอดสินทรัพยรวมทั้งหมด จํานวน
1,848,464,289.86 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 161,308,759.66 บาท และสวนทุน จํานวน
1,687,155,530.20 บาท
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อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 27 (1) (2) และ (5) แห งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานงบการเงิน ซึ่ง
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ไตรมาส 4
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. รายการที่ 13 เรื่อง ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินทางการเงิน เชน ผล
การเบิกจายงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ไดรับและเปาหมายของกระทรวงการคลัง ฐานะทางการเงิน ผล
กําไรขาดทุน และการเบิกจายงบลงทุน เปนตน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงานและการ
ใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. สรุปผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สิ้นไตรมาสที่ 4
(1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) มีการเบิกจาย จํานวน 481.079 ลานบาท จากงบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 612.806 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.50
2. เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กระทรวงการคลังไดกําหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
ซึ่ง
กําหนดใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณไมนอยกวารอยละ 94.00 จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยมีการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 15.50 โดยผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการ
ใหบริการวิชาการ มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย
3. สรุปผลการกอหนี้ผกู พันและการใชจา ยงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อสิ้น
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) รายการครุภัณฑ มีการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 57 รายการ โดยมี
การเบิกจายเปนจํานวนเงิน 53.100 ลานบาท สิง่ กอสราง (ผูกพันเดิม) จํานวน 1 รายการ มีการเบิกจายเปน
จํานวนเงิน 42.840 ลานบาท สิง่ กอสรางใหม จํานวน 6 รายการ มีการเบิกจายเปนจํานวนเงิน 7.724 ลานบาท
สรุปการเบิกจายรวมทัง้ สิน้ เปนจํานวนเงิน 103.664 ลานบาท จากงบประมาณที่ไดรับ 212,749,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 48.75
4. สาเหตุและปญหาอุปสรรคของการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมาย มีดังนี้
4.1 รายการกอสรางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีงบประมาณ
คอนขางสูง ผูร ับจางยังไมสง มอบงาน ฝายพัสดุจึงไมสามารถสงเรื่องเบิกงวดงานในปงบประมาณ 2551 ได
4.2 หนวยงานสงรายละเอียดครุภัณฑและแบบรูปรายการกอสรางลาชา ทําใหงานพัสดุ
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ เสร็จสิ้นไดทันภายในปงบประมาณ
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5. สรุปผลการใชจายงบประมาณเงินผลประโยชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อสิน้
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กั น ยายน 2551) มี ก ารเบิก จ า ย จํา นวน 83.616 ลา นบาท
จากงบประมาณ104.956 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.67 มีการเบิกจายงบกลาง จํานวน 8.470 ลานบาท
จากงบประมาณ 18.744 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.19
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (1) (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเทคนิคการบริหารการจัดการ
โดยมอบหมาย ดังนี้
1. ใหรองอธิการบดีฝายบริหารควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณในปตอไปอยาใหเกิดความลาชาอีก และใหมีการลงโทษหนวยงานที่ดําเนินการลาชาดวย
2. ใหอธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหาร และรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน เชิญผูรับเหมา
กอสรางมาเจรจาเรื่องการกอสรางขอใหดาํ เนินการกอสรางใหเสร็จภายในระยะเวลาทีท่ ําสัญญา และใหกอสราง
อยางตรงไปตรงมา
3. ใหรองอธิการบดีฝายบริหาร และรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน กําหนดรายละเอียด
ของครุภัณฑไวกอนใหเรียบรอย แลวเชิญคณบดีทุกคณะมาประชุมเพื่อขอความรวมมือและใหทุกคณะดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑตามรายละเอียดที่กาํ หนดใหเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
หากคณะใดดําเนินการไมเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหอธิการบดีดําเนินการลงโทษ
1.2.7 รายงานการไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ด ว ยสํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได แ จ ง การอนุมัติง บประมาณรายจาย ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่ อ
วัน ที่ 14 ตุลาคม 2551 ของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได รับการอนุ มั ติง บประมาณรายจา ย
ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งสิ้น 689,756,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปง บประมาณ พ.ศ.2551 คิด
เปนรอยละ 12.56
2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติงบลงทุนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 32.64 โดยมีงบลงทุนดานสิ่งกอสรางใหม จํานวน 2 รายการ คือ
2.1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมครุภัณฑ 1
หลัง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (งบผูกพันปงบประมาณ 2552-2554) โดยไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป 2552 จํานวน 18,000,000 บาท
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2.2
อาคารเรียนรวมและเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ 1 หลัง งบประมาณรวมทั้งสิ้น
250,000,000 บาท (งบผูกพันปงบประมาณ 2552-2554) โดยไดรับอนุมัติงบประมาณในป 2552 จํานวน
50,000,000 บาท
3. ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม
รวมทัง้ สิ้น 104 อัตรา โดยไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากรรวมทั้งสิน้ 25,578,800 บาท
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2551 คิดเปนรอยละ 89.74
4. ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณในสวนของงบดําเนินงาน
จํานวน 100,554,700 บาท ซึง่ ลดลงจากปง บประมาณ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 17.16
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (1) (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะดังนี้
1. ใหผูอาํ นวยการกองนโยบายและแผนจัดทํารายงานในรูปของกราฟแทง และใหรายงานการใชเงิน
งบประมาณแผนดิน เงินผลประโยชน เมื่อสิ้นไตรมาส
2. ใหผูอํานวยการกองคลังและผูอํานวยการกองนโยบายและแผน จัดทํารายงานการไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย เชน งบผูกพัน งบดําเนินงาน แผนการใชงบประมาณ ใหอยูในรูปแบบของงบการเงิน
(เหมือนงบการเงิน) เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
3. ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลความคืบหนาในการกอสรางตาง ๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุก
เดือน
1.2.8 รายงานสรุปรายการกันเงินงบประมาณผลประโยชน และขอขยายระยะเวลา
การกันเงิน ป 2551
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความประสงคขอกันเงินงบประมาณ
ผลประโยชน และขอขยายระยะเวลาการกันเงิน ป 2551 จํานวน 15 รายการ ดังนี้
รายการที่
1
2

รายการ
ศูนยนนทบุรี
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในหองปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาการดานกําลังงานของไหล

จํานวนเงิน
(บาท)
1,359,479.94
847,428.00

รวม
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รายการ

3

โครงการกอสรางรั้วและปายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต- เขตเหนือ)
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณเครื่องเสียง
ประกอบการซอมดนตรี
ศูนยวาสุกรี
โครงการปรับปรุงรถบัสปรับอากาศ
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรประกอบพรอมโปรแกรม
ระบบบริหารเอกสารการฝกงาน
ศูนยสุพรรณบุรี
โครงการเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 40,000 บีทียู พรอมติดตั้ง 14 เครื่อง
โครงการ ครุภัณฑประจําหองสํานักงานคณะ
และหองพักอาจารยแผนกคณิตศาสตร
คาครุภัณฑเครื่องเขยาแบบหลายทิศทาง
จํานวน 1 เครื่อง
ศูนยหนั ตรา
โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารตนแบบเพื่อการผลิต
โครงการตอเติมอาคารศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ
โครงการซื้อวัสดุสํานักงาน หนังสือจํานวน 483 รายการ
โครงการติดตั้งมานปรับแสง ณ อาคารศูนยภาษา
โครงการกอสรางหลังคาคุมทางเดินระหวางอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคารโรงงานปฏิบัติการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร (อาคาร 17)
รวมทั้งสิ้น

4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

หนา

จํานวนเงิน
(บาท)
4,252,000.00

11

รวม

268,000.00

6,726,907.94

592,000.00
58,500.00

650,500.00

770,000.00
119,000.00
95,000.00

984,000.00

784,000.00
2,933,937.20
910,437.00
305,000.00
799,275.77
73,000.00

5,805,649.97
14,167,057.91

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (1) (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ โปรดทราบสรุปรายการกันเงินงบประมาณผลประโยชน
และขอขยายระยะเวลาการกันเงิน ป 2551
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
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1.2.9 รายงานผลการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ
และการใชพลังงานทดแทนของระบบไฟฟากําลัง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได
ดําเนินงานโครงการ “การประชุมสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและการใชพลังงานทดแทนของ
ระบบไฟฟากําลัง” ระหวางวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด จ. นนทบุรี การจัดประชุมสัมมนา
ใน
ครั้งนี้เปนไปตามบันทึกความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ Faculty of
Engineering, Architecture and Science Ryerson University, Canada โดยมี Prof. Dr. Bin Wu
เปนวิทยากร ซึ่งมีหัวขอในการประชุมสัมมนาแบงออกเปน 3 เรื่อง จํานวนผูเขารวมสัมมนารวม 91 คนสรุปผล
การประชุมสัมมนา ไดดังนี้
จํานวนผูเขารวม
ประชุมสัมมนา
บุคคล
บุคคล
ภายนอก ภายใน
14 คน
9 คน

สถานภาพผูเขารวมประชุมสัมมนา

ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป

1

21 – 23 ต.ค. 51

2

24, 27-28 ต.ค.51 Renewable Energy

26 คน

10 คน

3

29 – 31 ต.ค. 2551 Power Electronics
21 คน
9 คน
21 คน
and Application
รวม
66 คน 25 คน
64 คน
รายรับคาลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก

9 คน

4

เรื่อง
Power Quality

31 คน

7 คน

นักวิชาการ/
อาจารย
17 คน

วิศวกร
4 คน

23 คน

ความพึงพอใจ
ของผูเขา
ประชุมสัมมนา

นักปฏิบัติการ/
เจาหนาที่
2 คน
อยูในเกณฑ มาก/
มากที่สุด
2 คน
อยูในเกณฑ มาก/
มากที่สุด
อยูในเกณฑ มาก/
มากที่สุด
4 คน
จํานวน 230,000 บาท

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (16) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการจัดประชุมสัมมนา
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ
รับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดเปนศูนยสัมมนา
ที่ครบวงจร โดยขอความรวมมือกับ Ryerson University, Canada เพื่อหานักวิชาการจากตางประเทศทีม่ ี
ชื่อเสียงมาเปนวิทยากร และเชิญอาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง มาฝกอบรมใน
ระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห เพื่อใหอาจารยไดรับความรูและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาสูระบบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ถามหาวิทยาลัยจะดําเนินการในเรื่องนี้ตองเตรียมความพรอมในดานอาคารเรียน ที่
พัก อาหาร และการทัศนศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.2.10 รายงานผลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบั รางวัล
เยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2551 สาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
ดวยนายนิรุต พราหมณอนงค นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
ใหเปนเยาวชนดีเดน สาขาสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรม ประจําป พ.ศ. 2551 โดยเขารับพระราชทานเกียรติบัตร
รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อวันเสารที่ 20
กันยายน 2551 ณ สนามกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุน) ซึ่งมีผลงานดีเดน คือ
1. ผลงานหมวกกันน็อกไฮเทค
2. ผลงานกลองตรวจวัดความเร็วอัจฉริยะ
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (16) แหงพระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําผลงานที่ไดรับรางวัลไป
ตอยอดเพื่อเขาสูตลาด โดยติดตอกับบริษัทที่ผลิตสินคาเพื่อแนะนําผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลวางขายในตลาด และ
ใหมหาวิทยาลัยและคณะทําบอรดโชวผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือผูท่ีมาติดตอ
มหาวิทยาลัยไดรับทราบผลงานตาง ๆ ของนักศึกษาคนเกง เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาและคนอื่น
ๆ หรือเปนการประชาสัมพันธใหผทู ี่มาติดตอไดทราบถึงนวัตกรรมใหม ๆ ของมหาวิทยาลัย
1.2.11 รายงานผลสภาวิศวกรใหการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง ศูนยนนทบุรี
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดดําเนินการสงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
เพื่อใหสภาวิศวกรรับรองเปนคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง และ
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดมีมติในการะชุมครั้งที่ 33 – 10/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ใหการรับรอง
หลักสูตรและสถาบันการศึกษาดังกลาวเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
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1.2.12 รายงานการปรับรายการโครงการสรางแฟลตที่พักอาจารย ศูนยหันตรา
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานการปรับลด
รายการโครงการแฟลตทีพ่ ักอาจารย ศูนยหนั ตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรายงานใหคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพยสนิ ทราบ ดังนี้
1. โครงการแฟลตที่พกั อาจารย ศูนยหนั ตรา ไดรับงบประมาณประจําป 2551 วงเงิน
17,395,000 บาท โดยมีหา งหุนสวนจํากัด ฝงไทย เปนผูรับจาง ระยะเวลากอสราง 450 วัน ไดดําเนินการ
กอสรางตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2551 สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
2. ในการประชุมตรวจการจาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 คณะกรรมการควบคุมงานกอสราง
พบวา โครงสรางอาคารแฟลตที่พัก ชัน้ ที่ 2 – 4 ในสวนของคานมีความยาวมาก เกรงวาจะรับน้ําหนักของ
อาคารไมได เพื่อใหอาคารมีความมัน่ คงและแข็งแรง คณะกรรมการตรวจการจางจึงมีมติขอปรับลดรายการ
จากแบบเดิม และเพิ่มงานโครงสรางเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้
2.1 ราคาคากอสราง – จากการเพิ่มงานโครงสราง เปนเงิน 1,252,699 บาท
2.2 ราคาคากอสราง – ที่ตดั ลดรายการจากแบบเดิม เปนเงิน 1,122,987 บาท
สวนตาง (เพิม่ ขึ้น)
129,712 บาท
(ผูรับจางจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนตางดังกลาว)
เนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ ที่มหาวิทยาลัยควรรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบและอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (4) และ (16) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการปรับรายการโครงการสราง
แฟลตที่พกั อาจารย รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยและผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
ตรวจสอบรายละเอียดของโครงสรางหลาย ๆ ครั้ง ตองมีความละเอียด และรอบคอบ เพื่อปองกันไมใหเกิด
การผิดพลาดและความเสียหายแกทางราชการ
1.2.13 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
และขาราชการ
ตามที่นายพงษวุฒิ สิทธิพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
และ
ขาราชการไดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทําใหตําแหนงดังกลาววางลง
อาศัย
อํ านาจตามมาตรา 15 (4) แห ง พระราชบัญ ญัติม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. 2548 และ
หลักเกณฑตามขอ 5 ขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วา
ด ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารได ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํา และ
ขาราชการ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงไดทําการเลือกตั้งกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการแทนตําแหนงที่วาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 โดย
ผูที่ไดรับการเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ คือ
นางกัล
ยกร ขุนเอียด ทั้งนี้ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและ
ขาราชการรายนี้ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ นายพงษวุฒิ สิทธิพล
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 (1) และ 14 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2551
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 25 หนา
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2551 โดยมีการแกไข ดังนี้
1. เพิ่มรายชื่อผูเขาประชุม หนาที่ 1 ลําดับที่ 2 คือ ดร.สุนทร อรุณานนทชัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย
2. แกไข หนา 3 ในตาราง จากเดิม
Order

Name

77 China University of Political
Lcience and Law

Location
Beijing

Type

Total

Political Science 5.75
and Law

Science &
Comprehensive
Education
Research
Reputation
3.95
3.98
28.91

แกไขเปน
Order

Name

77 China University of Political
Science and Law

Location
Beijing

Type

Total

Political Science 5.75
and Law

Science &
Comprehensive
Education
Research
Reputation
3.95
3.98
28.91

3. แกไข หนา 18 บรรทัดที่ 9 จากเดิม
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ อนุมัตแิ ละเสนอแนะใหปรับแกไขขอบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และใหนาํ ขอบังคับ วาดวยการสรรหาอธิการบดี บรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภาครั้งตอไป
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แกไขเปน
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ ไมอนุมัตแิ ละเสนอแนะใหปรับแกไขขอบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และใหนาํ ขอบังคับ วาดวยการสรรหาอธิการบดี บรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภาครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบตั ิราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ดวยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการบรรลุผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 ซึ่งไดกําหนดทิศทาง
การพัฒนาไว 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถ
ของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี และการสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ โดยมีเปาประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. เพื่อใหประชาชนไดรับความรูและเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อใหผูสาํ เร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมจี ํานวนเพิม่ ขึ้น
4. เพื่อใหมีผลงานวิจยั ทีห่ นวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนําใชประโยชนเพิ่มขึน้
5. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หนวยงาน และชุมชน
อนึ่ง มหาวิทยาลัยมุง เนนทีจ่ ะผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของประเทศ โดยจัดใหมีการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจและชุมชน ในลักษณะของโครงการความรวมมือ การวิจัย การบริการทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ที่
เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย ไดแก อาหารเพื่อสุขภาพ พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน และเทคโนโลยีแมพิมพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
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4.2 เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.2.1 พิจารณาอนุมตั ิรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
จัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ....
ตามมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. .... ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการ
จัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. .... (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักสห
กิจศึกษาและนิติกรรวมกันจัดเรียงขอบังคับใหเปนหมวดหมูชัดเจน และใหปรับแกขอความสําคัญบางสวนกอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ไดแก
1. แกไขขอ 2 เดิม ....ใหมีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศเปนตนไป ....แกไขเปน ......ใหมีผล
บังคับตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
2. แกไขขอ 4 เดิม โดยใหตัดคํานิยามของคําตอไปนี้ออก ไดแก คํานิยามของคําวา “สาขาวิชา”
“หนวยกิต” “หนวยกิตสอบผาน” “หนวยกิตสอบไมผาน” และ “หนวยกิตไมสมบูรณ”
3. แกไขบางสวนของคํานิยามและเพิ่มเติมคํานิยามในขอ 4 ดังนีค้ ือ แกไขคํานิยามของคําวา
“คณะกรรมการกํากับนโยบาย” “คณะกรรมการสหกิจศึกษา” และเพิม่ เติมคํานิยามของคําวา “สํานักสหกิจศึกษา”
4. แกไขคําวา “หลักสูตรการเตรียมความพรอม” ในรางขอบังคับฉบับเดิม เปนคําวา
“โครงการเตรียมความพรอม”
สําหรับสาระสําคัญของขอบังคับประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หนาที่ของหนวยงาน
หมวดที่ 2 คุณสมบัติของนักศึกษา
หมวดที่ 3 หนวยกิตและระยะเวลาในการเรียน
หมวดที่ 4 ลักษณะงานสหกิจศึกษา
หมวดที่ 5 การประเมินผลและระดับคะแนน
หมวดที่ 6 การขาดคุณสมบัติและการพิจารณาโทษ
หมวดที่ 7 การยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห งพระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารแนบ
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มติสภามทร. สุวรรณภูมิ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบรูปแบบของขอบังคับ
ใหถูกตองกอน และจัดทําคูมือใหอาจารยนิเทศ เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ของระบบสหกิจศึกษา
และหลักเกณฑการคิดคะแนน
4.2.2 พิจารณาอนุ มัติรา งขอบัง คั บ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไดประชุมครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมติที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบั ง คั บ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนํารางขอบังคับดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ปรับแกขอบังคับ ขอ 26/2 โดยใหตัด (1) ออก
2. มอบนางสาวพจมาน เครือสินธุ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา และใหปรึกษาหารือ
กับกรมบัญชีกลางในเรื่องกฎหมายและรายละเอียดเรื่องกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
4.3 เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการในสวนคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับหนังสือจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ ศธ 0585.17/2985 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการในสวน
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ซึง่ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร แจงเรื่องของนางกัลยกร ขุนเอียด อาจารย
ในสัง กัด ของคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ ซึ่ ง เป น กรรมการสภาวิ ช าการที่ม าจากการเลื อ กตั้ง ในส ว นของคณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ ไดตัดโอนตําแหนงไปปฏิบัติราชการที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2551 จึงสงผลให นางกัลยกร ขุนเอียด ไมไดเปนกรรมการสภาวิชาการที่มาจากการเลือกตั้งในสวน
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ของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรฯ จึงเห็นควรใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ
ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ใหม
2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549
มีหลักเกณฑทเี่ กี่ยวของ คือ
2.1 หมวด 2 ขอ 7 วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย
ประจําระบุวา การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรง
และลับ แยกกลุมตามกลุมคณะที่สังกัด กลุมละหนึง่ คน
ใหมหาวิทยาลัยแบงกลุมคณะที่จะมีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
ออกเปนหกกลุม ตามคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
2.2 หมวด 4 วาดวยวาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนงตัง้ แตขอ 22 – 23 ระบุไวดังนี้
ขอ 22 กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา และกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
4. เปนบุคคลลมละลาย
5. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
6. ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ขอ 23 ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา หรือกรรมการสภาวิชาการผูท รงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการเลือกหรือแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับเลือกหรือ
แตงตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของผูซงึ่ ตนแทน แตถา วาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอ ยกวาหนึง่ รอย
ยี่สิบวัน จะไมดําเนินการใหมผี ูดํารงตําแหนงแทนก็ได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (13) และ (15) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. นางกัลยกร ขุนเอียด พนจากกรรมการสภาวิชาการประเภทผูแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตรหรือไม
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
จากคณาจารยประจําสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรแทน
นางกัลยกร ขุนเอียด ไดหรือไม
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากนางกัลยกร ขุนเอียด พนจากตําแหนง กรรมการ
สภาวิชาการจากคณาจารยประจํา ตาม ขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
สภาวิชาการ พ.ศ. 2549
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4.3.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร และ
ผูชวยเลขานุการ เพิ่มเติม
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่
31 มกราคม 2551 ใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายบริหารงานบุคลากร เพื่อทําหนาที่กําหนด
นโยบายและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พรอมทั้ง
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป (นางสาว
สุรียรัตน โงววัฒนา) ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถดานการบริหารงานบุคคลเปนกรรมการ และแตงตั้ง
นางสาวธีรวรรณ ทรัพยคลาย ตําแหนงบุคลากร 6 เปนผูชวยเลขานุการ เพิ่มเติม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (14) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. 2548 จึ ง ขอเสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายชื ่อ
คณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร และผูชวยเลขานุการ เพิ่มเติม
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.3.3 พิจารณาอนุมัติใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สายวิชาการ) ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 ราย และรองศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 25
เมษายน 2549 หมวด 4 หลักเกณฑและวิธีการ ขอ 26 (4) “เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒพิ จิ ารณา ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบ และอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งและแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง” นัน้
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สายวิชาการ) ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 ราย และรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
1
นายภูสทิ ฐ บวรวัฒนดิลก
2

นางอรนุช รูป ติวิริยะ

หนวยงาน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตําแหนง/สาขาวิชา

ทั้งนี้ไมกอนวันที่

ผูชวยศาสตราจารย
21 สิงหาคม 2549
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ผูชวยศาสตราจารย
27 กันยายน 2549
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
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ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
3
นายสุรพล สังฆโสภณ

หนวยงาน

8

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรทิพย เทพสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววรรณา ศรีเพ็ชราพร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
นางสาวเตือนใจ อาชีวะพนิช คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
นายกระจาง พิทกั ษวงศทยา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
นางธิดา ฤทธาภัย
คณะศิลปศาสตร

9

นางประไพพรรณ สิทธิกูล

4
5
6
7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

หนา
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ตําแหนง/สาขาวิชา

ทั้งนี้ไมกอนวันที่

ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาการตลาด
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาการบัญชี
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาอังกฤษ
รองศาสตราจารย
สาขาวิชาสัตวศาสตร

28 กันยายน 2549
27 กันยายน 2549
11 กันยายน 2549
23 มกราคม 2549
18 กันยายน 2549
29 กันยายน 2549
25 กันยายน 2549

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. 2549 ขอ 26 (4) จึงขอเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สายวิ ชาการ) ดํ ารงตํ าแหน งผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 ราย และรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ตาม
รายละเอียดในตารางดังกลาวขางตน
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
4.4 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
4.4.1 พิจารณาโครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
30 ตุลาคม 2551 ซึ่งมอบหมายใหฝายวิชาการจัดทําโครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และใหมหาวิทยาลัยประกาศใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ การเปดสอนวิชาเอก – โท และวิชา
เลือกเสรี ในแตละภาคการศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปนั้น
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ในการนี้ ฝายวิชาการไดนําเสนอตัวอยางของโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่สอดคลองกับมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยใหคําแนะนํา
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร – มนุษยศาสตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร. สุวรรณภูมิ
( 32 หนวยกิต)
1. กลุม วิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร 3 หนวยกิต
2. พลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หนวยกิต
3.1 สังคมศาสตร
6 หนวยกิต
3.2 มนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
3.3 ภาษา
12 หนวยกิ่ต

2. ตัวอยางการวิเคราะหสมรรถนะในดานตาง ๆ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งพบวา รายวิชาในหลักสูตรดังกลาว
ทําใหนกั ศึกษามีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษาตางประเทศ สิง่ แวดลอม โครงสรางการเมืองและเศรษฐกิจ
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐานอยางครบถวน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล พ.ศ. 2548 จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นโครงสรางหลักสูตร
ปริญญาตรี ซึง่ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการปรึกษาหารือกับอธิการบดีและศึกษารายละเอียดใหมอีกครั้ง
2. ใหเพิม่ วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร เชน วิชาพุทธศาสน วิชาจริยธรรม วิชาคุณธรรม
3. ใหพิจารณาทัง้ 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรี
และใหจัดทําบัญชีของรายวิชาทุกป เพือ่ ศึกษาความเคลื่อนตัวของแตละวิชา
4.5 เรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
4.5.1 พิจารณาอนุมตั ิปริญญาผูสาํ เร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวยที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติปริญญาผูสาํ เร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2551 ไดมีมติเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 182 คน โดยเปนปริญญาเกียรตินิยม
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อันดับหนึ่ง จํานวน 2 คน และปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จํานวน 1 คน ทัง้ นี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 28
กันยายน 2551 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน
สําเร็จการศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8 คน
39 คน
96 คน
27 คน

จํานวน 12 คน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 และตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการศึกษาระดับปริญญาเกียรตินิยมและ
เหรียญเกียรตินิยม พ.ศ. 2547 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาแก
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 182 คน ทั้งนี้ ใหมีผลอนุมัติ
ผูสําเร็จการศึกษา ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2551 เปนตนไป
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 สรุปผลการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
อธิการบดีสรุปผลการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
วิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ กลาวคือ มีผูไปศึกษาดูงาน ใน
เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการจัดการ ดังนี้ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายบริหาร รอง
อธิการบดีฝายนโยบายและแผน คณบดีทุกคณะ ไดศึกษาระบบ FIS แลว มหาวิทยาลัยจะตองซื้อโปรแกรมที่มีขอมูล
ครบถวน ในราคา 500,000 บาท พรอมทัง้ มีคูมือการปฏิบัติโปรแกรมดวย หากมหาวิทยาลัยทําได
จะ
ไดระบบ FIS ที่สมบูรณแบบมาก ซึ่งระบบนี้มีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้
1. ระบบการลงทะเบียนรับนักศึกษา มีขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาทุกจังหวัด
- ประเภทโควตา
- ประเภทสอบคัดเลือก
- ประเภทสอบ Admission
2. ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
3. ระบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
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หลังจากที่ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบและดูแล
จัดระบบและจัดงานของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ศิริกุล คลองคํานวณการ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน เปนผูรับผิดชอบ
และดูแลโครงการดังกลาว และจัดทํา Planning Information System โดยมี ดร.นิพนธ สุรพงษรักเจริญ
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา
2. ผศ.อราม คุมกลาง รองอธิการบดีฝายบริหาร รับผิดชอบและดูแล E-Document ในเรื่อง การ
จัดทําเอกสารระบบออนไลน
3. รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และ ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบและดูแลระบบการลงทะเบียน
4. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และ นายนิมิตร ขจรไชยกุล
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบและดูแลระบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
5. นายสุวฒ
ุ ิ ตุมทอง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบ
และดูแลการวางระบบ FIS ทั้งหมด และจัดทําโปรแกรม E-Learning
6. คณบดีทกุ คณะ ทําหนาที่บันทึกฐานขอมูลของคณะลงในโปรแกรม
7. ใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
5.2 การจัดตั้งหนวยศึกษาและพัฒนาเรื่องขาวของ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
ประธานกลาวถึง การจัดตั้งหนวยศึกษาและพัฒนาเรื่องขาวของ มทร. สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
โดยเสนอให ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน เปนที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดียิ่งขึน้
มติสภามทร. สุวรรณภูมิ รับทราบ
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ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
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