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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ขอลาประชุม 3 ทาน
คือ คุณประดิษฐา จงวัฒนา ดร.พิชัย สนแจง และคุณสูบุญ วุฒิวงศ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ดังนี้
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ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารคําสั่งแตงตั้งบุคลากรและมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งไดสงคําสั่งแตงตั้งบุคลากรและรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554
ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตอไป
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554
1.2.2 รายงานผลการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
10 มีนาคม 2554 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
และมหาวิ ทยาลั ยได ดํ าเนิ นการจั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการดั งกล าวตามคํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยที่ 192/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554 แลว นั้น
ในการนี้ ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ดังกลาว กรรมการพัฒนา
นโยบายงานบุคลากร ลําดับที่ 7 คือ รองอธิการบดี (ดานบริหาร) และลําดับที่ 8 คือ รองอธิการบดี (ดานแผน
และงบประมาณ) ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 540/2554 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยรองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจ
ใหกํากับดูแลงานดานแผนและงบประมาณ และรองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหกํากับดูแลงานดานการ
บริหารงานบุคคลเปนรองอธิการบดีคนเดียวกันคือ นางสาวสุรียรัตน โงววัฒนา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(13) และ (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบาย
งานบุคลากร
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร
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1.2.3 รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 3 – 10 กันยายน 2554
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง
จํานวนรวม 23 คน พรอมทั้งรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ ประเทศไตหวัน เมื่อวันที่ 3-10 กันยายน 2554 โดยไดเขารวมประชุมเพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการ
กับกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไตหวัน ซึ่งมีขอสรุปจากการศึกษาดูงานดังนี้
1. ไดเขารวมประชุมกับผูบริหารของกระทรวงศึกษาและกรมอาชีวะและเทคโนโลยีไตหวันเกีย่ วกับ
การจัดประชุมวิชาการไทย-ไตหวัน “The Taiwan-Thailand Higher Education Forum 2012” ในเดือนมีนาคม
2555 และแนวทางการทําความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยไทยและไตหวัน
ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง รวมกันเปนเจาภาพหลักดําเนินการจัดการประชุม ซึ่งในเบื้องตนกําหนดจัดประชุม
วันที่ 19-20 มีนาคม 2555 โดยมีเนื้อหาหลัก ดังนี้
- Overview of Taiwan Higher Education
- Study in Taiwan and study in Thailand
- Taiwan’s experience on Technical and Vocational Education Experience
- Current cooperation
- Scholarships: The 600 Elite Project
- Taiwan’s Center in Thailand
เปาหมายของผูเขารวมประชุมวิชาการประกอบดวย มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
หนวยงานธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของของทั้งสองประเทศ โดยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง
รวมกันวางแผนการดําเนินการตอไป
2. ผลจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไตหวัน
จํานวน 8 แหง ทําใหทราบวา ประเทศไตหวันใหความสําคัญกับการศึกษาของประเทศอยางจริงจังในทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจํานวนมากใหกับมหาวิทยาลัยที่กระทรวง
ศึกษาเลือกเขาโครงการ “Aim for the Top University” เพื่อเรงพัฒนาในทุกดานสูเปาหมายมหาวิทยาลัยโลก
โดยกําหนดระยะดําเนินการระหวางป 2006-2015 และ ณ ปจจุบันนี้ไดผลเปนที่นาพอใจแลว นอกจากนี้
ไตหวันยังเรงสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพื่อนําความรูและเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญจากตางประเทศ
มาพัฒนาประเทศไตหวันอีกดวย
3. ในวันสุดทายของการศึกษาดูงาน ไดมีการจัดประชุมเพื่อกําหนดกิจกรรมและแนวทางการ
ดําเนินงานไว ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมตัวแทนจากหนวยงานตางๆ
ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มารวมเปนกลไกในการดําเนินงานการประชุม The Taiwan-Thailand Higher Education
Forum 2012 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2012
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3.2 เตรียมการเรื่องทุน 600 ทุน ซึ่งไตหวันจะใหกับประเทศไทยเปนระยะ 5 ป เริ่มตั้งแต ป 2555
โดยอธิการบดีแตละมทร.ตองบริหารจัดการและวางแผนเตรียมบุคลากรใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะรับทุนเหลานี้
และวางขอตกลงลวงหนาที่จะใหผูรับทุนนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาจัดทําโครงการที่เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย ในชวงแรกตองศึกษาขอมูลรวมกันใหทราบวาจะรวมมือกับไตหวันในดานใด และจัดหามหาวิทยาลัย
ที่เปนตัวแทนสําหรับประสานงานในแตละสาขา และเรียนรูระบบของไตหวัน เชน Mr. Agriculture เปนตน
3.3 ควรจัดใหมีศูนยบมเพาะทางธุรกิจ Incubator Center of Excellence ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยหลัก (Core Universities) มหาวิทยาลัยนํา (Lead Universities) และมหาวิทยาลัยรวม (Participation
Universities)
3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรรวมกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (International
Conference) โดยเชิญมหาวิทยาลัย ในตางประเทศที่เปนเครือขายกันเขารวม ในหัวขอที่นาสนใจ เชน การทองเที่ยว
และโรงแรม เปนตน ศึกษารูปแบบการจัดงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ National Pingtung University
of Science and Technology
3.5 หาโอกาสใหนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ไดนําเสนองานวิจัยในไตหวัน มทร.ละ 1 คน
ซึ่งอาจจัดทําเวทีในประเทศใหนักศึกษาไดฝกซอมกอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่
3-10 กันยายน 2554
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 3-10
กันยายน 2554
1.2.4 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบูรณาการเรื่องอาเซียนศึกษา
ในการเรียนการสอน
ตามที่ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมมือกับคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบูรณาการเรื่องอาเซียนศึกษาในการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 26
กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 2214 คณะศิลปศาสตร ผูเขารวมประชุม ไดแก ผูแทนคณาจารยจากโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 โรงเรียน รวม 75 คน โดยมี นางนิรมล จันทรแยม
คณบดีคณะศิลปศาสตร มทร.สุวรรณภูมิ นําทีมคณะวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร ซึ่งมีหัวขอการประชุม
ที่สําคัญเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ดังนี้
1. ประวัติความเปนมาของอาเซียน
2. การขยายตัวของอาเซียน
3. ชื่อประเทศและเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ชุดประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
ดอกไมประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิกอาเซียน
เครื่องดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน

ในการนี้ คณะศิลปศาสตรไดทําการสํารวจความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการของผูเขารวมโครงการ จํานวน 26 คน สรุปผลการประเมินไดดังนี้
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
รายการ
คาเฉลี่ย
ความหมาย
1. ไดรับความรูในเรื่องอาเซียน
4.54
ระดับมากที่สดุ
2. วิทยากรมีความรูความสามารถ
4.65
ระดับมากที่สดุ
3. โสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสม
4.65
ระดับมากที่สดุ
4. เอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.42
ระดับมากที่สดุ
5. รูปแบบในการดําเนินงานกลุม ศึกษา
4.38
ระดับมากที่สดุ
6. อาหารกลางวันและอาหารวาง
4.54
ระดับมากที่สดุ
7. ประโยชนทไี่ ดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.69
ระดับมากที่สดุ
ภาพรวม
4.55
ระดับมากทีส่ ุด
ขอเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปนการประชุมที่ดีมาก
การตอนรับดีมาก
สภาพหองที่ใชในการจัดการประชุมเหมาะสมดี
คณะวิทยากรใสใจผูเขารับการอบรมเปนอยางดี
อยากใหมีการจัดประชุมอีกในครั้งตอไปและตอเนื่อง
ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ใหความอนุเคราะห
และอํานวยความสะดวกในทุกเรื่อง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
การบูรณาการเรื่องอาเซียนศึกษาในการเรียนการสอน
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบูรณาการ
เรื่องอาเซียนศึกษาในการเรียนการสอน
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1.2.5 รายงานผลการแขงขันรายการ “คนเกงภาษาไทย” ของราชบัณฑิตยสถาน
ตามที่มหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร ไดจัดทีมนักศึกษาเขารวมแขงขันตอบปญหารายการ
“คนเกงภาษาไทย” ในโครงการ “รูรักภาษาไทย” ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเปนรายการแขงขันตอบปญหา
ความรูดานภาษาไทยสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงเนนการเผยแพรความรูและความเขาใจเพื่อการ
ใชภาษาไทยที่ถูกตอง โดยรายการจะออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 10.30 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส (Thai PBS) นั้น
ในการนี้ นางสาวอุษณา อารี อาจารยสาขาวิชาภาษา และนางสาวเยาวลักษณ พรหมายน
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดดําเนินการคัดเลือก จัดเตรียมความพรอมและนํานักศึกษา
เขารวมโครงการดังกลาว โดยมีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ในเขตภาคกลางรวม 50 ทีม ทีมละ 2 คน
โดยรอบแรกคัดเลือกจาก 50 ทีม เหลือ 20 ทีม รอบที่ 2 คัดเลือกจาก 20 ทีม เหลือ 10 ทีม รอบที่ 3 คัดเลือกจาก
10 ทีม เหลือ 5 ทีม และ รอบที่ 4 คัดเลือกจาก 5 ทีม เหลือ 2 ทีม โดยในการแขงขันรอบสุดทาย นักศึกษา
ทั้ง 2 ทีม ตองแขงขันทั้งสิ้น 5 ฐาน เพื่อหาผูชนะเลิศ ซึ่งนางสาวณัฐธิดา พวงจําปา และนางสาวเมวดี สมศรี
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดแขงขันกับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค และไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันดังกลาว ไดรบั
โลรางวัลและทุนการศึกษา จํานวน 20,000 บาท สําหรับเทปบันทึกภาพการแขงขันไดออกอากาศแลวทาง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 21 วันที่ 28 สิงหาคม 2554 และวันที่ 4 กันยายน 2554
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการแขงขันรายการ “คนเกงภาษาไทย” ของ
ราชบัณฑิตยสถาน
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการแขงขันรายการ “คนเกงภาษาไทย” ของราชบัณฑิตยสถาน
1.2.6 รายงานการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศิลปศาสตร
มทร.สุวรรณภูมิ กับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา และองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดวยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานจํานวน 2 แหง ดังนี้
1. ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554
โดยมีเจตจํานงที่จะรวมมือทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางหลากหลายและทั่วถึง โดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะใหการสนับสนุนทางวิชาการแกศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังตอไปนี้
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1) การใหใชอาคารสถานที่ และบุคลากร ในการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) การพัฒนาการเรียนการสอนทางดานภาษา
3) การวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชน
4) การใหบริการทางวิชาการ
5) การสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของ
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในสวนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะใหการสนับสนุนและรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1) การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) การกํากับดูแลและการประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) การนิเทศและการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2. ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันเสารที่ 24 กันยายน 2554 โดยมีเจตจํานงที่จะทําความรวมมือดานวิชาการ การวิจัย
การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ โดยไดทําความตกลงรวมกันที่จะประสานความรวมมือ
อยางใกลชิดในการสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความรวมมือระหวางกันจะคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากร
ที่แตละฝายมีอยู และจะมีการหารือรวมกันภายใตผลประโยชนรวมของทั้งสองฝายตามขอตกลงและหลักการ
ของความรวมมือในบันทึกความเขาใจฉบับนี้ โดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จะใหการสนับสนุนทางวิชาการแกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ ดังตอไปนี้
1) การใหใชอาคารสถานที่ และบุคลากร ในการบริการการศึกษา
2) การพัฒนาการเรียนสอนทางดานภาษา
3) การวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชน
4) การใหบริการทางวิชาการ
5) การสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
6) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของ
ตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหการสนับสนุนและ
รับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวิชาการอื่น ๆ
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2) การกํากับดูแล และการประสานงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
วิชาการอื่น ๆ
3) การนิเทศและการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา ของ อบต. ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สาธารณสุข
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมทองถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (16) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศิลปศาสตร มทร.สุวรรณภูมิ กับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา และองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางคณะศิลปศาสตร มทร.สุวรรณภูมิ กับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
1.2.7 รายงานบุคลากรไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ.2554
ตามที่มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ดําเนินการคัดเลือกอาจารยระดับอุดมศึกษาผูมีคุณธรรม มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา เพื่อรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม
ประจําป 2554 และมหาวิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งที่ 408/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อบุคลากรเขารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป 2554
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวไดจัดประชุมเมื่อวันจันทร 13 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเปนตัวแทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขารับรางวัล โดยคุณสมบัติของผูไดรับการคัดเลือก มีดังนี้
1. มีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 15 ป
2. มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และการครองตนถือเปนแบบอยางที่ดีได
3. มีความรับผิดชอบ และอุทศิ ตนใหกบั งาน
4. มีความรูความสามารถในการถายทอดความรู
5. มีจิตสํานึกในการเสียสละใหกับสวนรวม
6. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
7. มีผลงานชัดเจนเกีย่ วกับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ของนิสิต นักศึกษา
ทั้งดานนโยบาย และนํานโยบายไปปฏิบัติใหสัมฤทธิผ์ ล
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ผลการประชุมของคณะกรรมการไดมีมติเลือก ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเสนอผลงานใหคณะกรรมการมูลนิธิฯเพื่อพิจารณาคัดเลือก
เขารับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ตอไป
ในการนี้ มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดมีหนังสือที่ มอง/สท.2554/79 ลงวันที่ 13 กันยายน
2554 เรื่อง ขอเชิญไปรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม ประจําป 2554
โดยที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร พิจารณาแลวมีมติอนุมัติให ผศ.เตือนใจ
อาชีวะพนิช ไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําปพ.ศ. 2554 และจะเขารับประทานรางวัลประกอบดวย
โลเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคํา) จารึกขอความ “อุดมศึกษาดีเดน” จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ หองประชุมกรมประชาสัมพันธ โดยได
มีการถายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เวลา 10.30 น.
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานบุคลากรไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร”
ประจําป พ.ศ.2554
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบเรื่องการไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป
พ.ศ.2554 ของ ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1.2.8 รายงานผลการแขงขัน “คอนกรีตพลังชาง” ครั้งที่ 12
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขัน “คอนกรีตพลังชาง” ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี รวมกับ บริษัท เอสซีซี จํากัด การจัดการแขงขันในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภท
คอนกรีตกําลังสูง และประเภทคอนกรีตกําลังตามเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับการออกแบบสวนผสมของการทําคอนกรีตกําลังสูงและการทําคอนกรีตใหไดกําลังตามตองการ
ซึ่งมีทีมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและทีมจากบริษัทตางๆ เขารวมแขงขันรวมจํานวนทั้งสิ้น 90 ทีม จาก
51 สถาบันและหนวยงาน
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไดสงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนยนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี เขารวมการแขงขัน ดังนี้
1. ประเภทคอนกรีตกําลังสูง มีทีมเขารวมแขงขัน 44 ทีม
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนยนนทบุรี
ไดลําดับที่ 10 และไดกาํ ลังอัดเฉลี่ย 1431.70 กก/ซม2
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อาจารยผูควบคุมทีม คือ นางสาวอาทิมา ดวงจันทร
นักศึกษาที่เขารวมแขงขัน ประกอบดวย
1) นายกรกช
ศรีสมพันธุ
2) นายไกรวิทย
ชอบทํากิจ
3) นายธันวา
ทองอิน
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนยสุพรรณบุรี
ไดลําดับที่ 30 และไดกําลังอัดเฉลี่ย 911 กก/ซม2
อาจารยผูควบคุมทีม คือ นางสาวสิริลักษณ บัวทอง
นักศึกษาที่เขารวมแขงขัน ประกอบดวย
1) นายจิรพงศ
อโนดาต
2) นายเลอพงศ
คลองใจ
3) นายวันศาสตร
คลายดวงจินดา
2. ประเภทคอนกรีตกําลังตามเปาหมายรักษโลก มีทมี เขารวมแขงขัน 46 ทีม
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนยสุพรรณบุรี
ไดรับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3
อาจารยผูควบคุมทีม คือ นางสาวสิริลักษณ บัวทอง
นักศึกษาที่เขารวมแขงขัน ประกอบดวย
1) นายปรานิก
พงษพรต
2) นายพูลสวัสดิ์
เอี่ยมประสงค
3) นายเลอพงศ
คลองใจ
4) นายจิรพงศ
อโนดาต
5) นายภัทราวิธ
รีเดช
6) นายวันศาสตร
คลายดวงจินดา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการแขงขัน “คอนกรีตพลังชาง” ครั้งที่ 12
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบผลการแขงขัน “คอนกรีตพลังชาง” ครั้งที่ 12
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1.2.9 รายงานการแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร (เพิม่ เติม)
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
10 มีนาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
จัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย ที่ 192/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายงานบุคลากร สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554 แลวนัน้
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากรเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากรเพิ่มเติมอีก 1 คน คือ นางสาวพรทิพย พึง่ ออน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงบุคลากรชํานาญการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานดานการพัฒนาบุคลากร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(13) และ (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานการแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายงานบุคลากร (เพิ่มเติม)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการแตงตั้งนางสาวพรทิพย พึง่ ออน เปนผูชว ยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนานโยบายงานบุคลากรเพิ่มเติมอีก 1 คน
1.2.10 รายงานผลการดําเนินงานเพื่อสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดําเนินการตามขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูสมัครตามขอ 5 แหงขอบังคับฯ เพื่อดําเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการดังกลาว ไดพิจารณาคุณสมบัติ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูสมัครที่สมควรไดรับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เสร็จเรียบรอยแลวตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้
1. นายพงฐฉัตร เนียมทรง
2. นายพงศวทิ ย วุฒิวิริยะ
3. นางภณรัตน คชสิทธิ์
4. นางสมใจ
บุญสรรค
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(10) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และขอ 5 และ 7 แหงขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมเพื่อสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมเพื่อ
สรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.2.11 รายงานผลกระทบจากวิกฤติการณอุทกภัยตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องจากพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย ศูนยหันตรา ศูนยวาสุกรี และศูนยนนทบุรี เขตใต ถูกน้ําทวมและไดรับ
ความเสียหายในหลายๆ ดาน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
ก. ภาวะน้ําทวมในพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัย
1. ศูนยหันตรา
มีพื้นที่ 707 ไร ติดถนนสายเอเชียทั้ง 2 ฝง ถูกน้ําทวมเต็มพื้นที่ ประกอบดวยพื้นที่แปลง 1
ฝงสํานักงานอธิการบดีและพื้นที่จัดการเรียนการสอนหลายคณะ เนื้อที่ประมาณ 400 ไร ซึ่งถูกน้ําทวมสูง
ระดับ 3 – 5 เมตร โดยมีน้ําทวมขังในบริเวณชั้น 1 ของทุกอาคาร รวมถึง โรงอาหารที่สรางเสร็จใหม อาคาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แปลงทดลองงานวิจัย สาขาพืชศาสตร โรงฝกงานคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม บานพักอาจารยจมน้ํา 50 หลัง แฟลตที่พักอาศัย 2 หลัง (ทวมชั้นลาง) สวนพื้นที่ฝงตรงขาม
(แปลง 2 และแปลง 3) เนื้อที่ปริมาณ 300 ไร ซึ่งมีถนนสายเอเชียคั่นกลาง เปนหอพักนักศึกษา 3 อาคาร
น้ําทวมชั้นลางทั้งหมด รวมถึงชั้นลางของหอประชุมใหญที่เพิ่งสรางเสร็จ อาคารของสาขาวิชาการประมง
สัตวศาสตร มีระดับน้ําทวมสูง 2 – 3 เมตร
ภาวะน้ําทวมเกิดขึ้นตั้งแตตนเดือนตุลาคม 2554 โดยน้ําเริ่มเขาทวมเมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคม
2554 และทวมเต็มพื้นที่ภายในคืนเดียว ขณะนี้ ระดับน้ําลดลงและพื้นที่แหงเกือบหมดแลวจากการสูบน้ํา
โดยเริ่มสูบน้ําออกตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ในบริเวณแปลง 1 ซึ่งคาดวาจะใชเวลาสูบน้ําออกหมด
ภายใน 1 สัปดาห สวนแปลง 2 และ 3 อยูระหวางดําเนินการสูบน้ําออก
2. ศูนยวาสุกรี
มีพื้นที่ 32 ไร น้ําทวมเต็มพื้นที่บริเวณอาคารเรียน และบริเวณบานพักอาจารย 32 หลัง
แฟลต 2 ชั้น 2 หลัง (10 หอง) มีน้ําทวมที่ชั้นลาง ระดับน้ําสูง 1 – 1.8 เมตร น้าํ เริม่ เขาทวมในวันที่ 9 ตุลาคม
2554 และทวมเต็มพื้นที่ในเวลารวดเร็ว เนื่องจากศูนยวาสุกรีอยูในเกาะเมืองและพื้นที่ของเกาะเมืองถูกน้าํ ทวม
ทั้งหมด ขณะนี้ ระดับน้ําลดลงและ สูบแหงหมดแลวตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ครุภณ
ั ฑการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรยกขึ้นที่สูงไดทัน ที่เสียหายสวนใหญเปนครุภัณฑหองเรียนในชั้นลาง เชน โตะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ
ครุภัณฑสํานักงานอื่น ๆ และบริเวณพื้นที่อาคารสํานักงาน / พื้นที่หองเรียนชั้นลางที่ถูกน้ําทวม รวมถึงสนามหญา
และตนไมซึ่งเสียหายทั้งหมด
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3. ศูนยนนทบุรี เขตใต
มีพื้นที่ 15 ไร ติดแมน้ําเจาพระยา ชวงแรก มีปริมาณน้ําทวมไมสูงมากนัก เปนลักษณะ
น้ําขึ้น น้ําลง ตามระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา แตเริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จากตนเดือนตุลาคม 2554
และเริ่มทวมขังในพื้นที่ระดับครึ่งนอง – หัวเขา ประมาณกลางเดือนตุลาคม ระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงวันที่
27- 30 ตุลาคม 2554 ประมาณ 50 – 80 ซม. จากนั้นเริ่มลดลงตามระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา แตยังทวมขัง
อยูระดับหัวเขาในพื้นที่บริเวณติดริมแมน้ําถึงอาคารเครื่องกลและอาคารแมพิมพ ซึ่งมีเครื่องมือราคาแพงหลายลาน
ที่ศูนยนนทบุรีสามารถปองกันและรักษาไวไดโดยการกออิฐและถมกระสอบทรายรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง แตยงั มี
พื้นที่โรงฝกงานเสียหายเปนบางสวนเนื่องจากมีน้ําไหลขึ้นมาตามทอระบายน้ําภายในอาคารฝกงาน
ข. ผลกระทบตอบุคลากร
จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ําทวมมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 756 คน ประกอบดวย:1. ศูนยหันตรา
จํานวน 413 คน เปนบุคลากรทีพ่ ักในมหาวิทยาลัย 144 คน
และนอกมหาวิทยาลัย 269 คน
2. ศูนยวาสุกรี
จํานวน 189 คน เปนบุคลากรทีพ่ ักในมหาวิทยาลัย 69 คน
และนอกมหาวิทยาลัย 120 คน
3. ศูนยนนทบุรี จํานวน 120 คน
4. ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 34 คน
รวม 756 คน
ค. ผลกระทบดานกายภาพ สิ่งกอสราง ครุภัณฑ สภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจความเสียหายจากน้ําทวมในพื้นที่ทั้ง 3 ศูนย ไดแก ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี และศูนยนนทบุรี และจัดทํารายละเอียดตามแบบสํารวจความเสียหายของโครงสรางพืน้ ฐาน อาคาร
สิ่งปลูกสราง วัสดุ / ครุภัณฑ ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสงขอมูลรายละเอียดพรอมภาพถาย
เพื่อขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลครบทุกศูนยแลว ยังเหลือ
ในสวนของการประมาณราคาสิ่งกอสรางที่ศูนยหันตรา ที่มีรายละเอียดและรายการมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัย
ไดตั้งคณะกรรมการสํารวจและประเมินราคาสิ่งกอสรางจากอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
รวมกับหัวหนาสวนงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
สําหรับการประมาณมูลคาความเสียหาย ซึง่ ตองมีการซอมแซมปรับปรุงแกไขหรือจัดหาทดแทน
ประมาณการในเบื้องตนไวดงั นี้
ศูนยหันตรา ประมาณการ
395,181,770 บาท
ศูนยวาสุกรี ประมาณการ
5,600,192 บาท
ศูนยนนทบุรี ประมาณการ
5,561,910 บาท
รวม
406,343,872 บาท
หมายเหตุ ตัวเลขที่ประมาณการในเบื้องตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
ไดประเมินราคาการซอมแซมสิ่งกอสรางในรายละเอียดอีกครั้ง
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ง. การดําเนินการฟนฟูภายหลังน้ําทวม
ดานกายภาพ 1. ศูนยวาสุกรี ระดับน้าํ ลดลงกอนศูนยอนื่ ๆ บุคลากรในพืน้ ที่ไดรวมกันทําความสะอาดและ
สูบน้ําออก ขณะนี้พนื้ ที่ทงั้ หมดอยูในภาวะปกติแลวตัง้ แตตนเดือนพฤศจิกายนเปนตนมาและอยูระหวางการ
ฟนฟูทางกายภาพในสวนที่ไดรับความเสียหายตอไป
2. ศูนยหันตรา ไดดําเนินการแลวดังนี้
- ดําเนินการสูบน้ําออกตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ในพื้นที่แปลง 1 (สํานักงานอธิการบดี
อาคารเรียนตาง ๆ โรงอาหาร หอประชุม ฯลฯ) ขณะนี้พื้นที่แหงแลวประมาณรอยละ 80 คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
1 สัปดาห
- พืน้ ที่แปลง 2 และ 3 อยูระหวางดําเนินการสูบน้ําออก
- มหาวิทยาลัยไดเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่มีจติ อาสา ประมาณ 600 คน รวมทํา
ความสะอาดพื้นที่ ตั้งแตวนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป โดยตั้งโรงครัวกลางเลี้ยงอาหาร จํานวน
600 คน และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห
3. ศูนยนนทบุรี เขตใต ซึ่งมีพื้นที่ติดแมน้ําเจาพระยา ขณะนี้ยังมีน้ําทวมขังตามระดับ น้ําขึ้น
น้ําลง ของแมน้ําเจาพระยา โดยมีน้ําทวมขังมาถึงบริเวณอาคารเครื่องกล ศูนยนนทบุรีไดเริ่มดําเนินการทยอย
ลางทําความสะอาดไปบางแลวตามระดับน้ําที่ลดลง คาดวาจะทํา Big Cleaning Day ไดในชวงสิ้นเดือน
พฤศจิกายนเปนตนไป
ดานบุคลากร
ระยะสั้น 1. สําหรับบุคลากรที่ศูนยหันตรา ซึ่งประสบปญหาน้ําทวมบานพักในมหาวิทยาลัยและบานพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดเตรียมที่พักชั่วคราวใหที่หอพักนักศึกษา (อาคาร 3) และหากไมเพียงพอ
สามารถเปดหองในอาคารสรางใหมใหเปนที่พักไดในชั้นใดชั้นหนึ่งเปนการชั่วคราว
ระยะยาว 2. จัดสรางแฟลตที่พักอาศัยใหมอีก 1 หลัง รองรับบุคลากรที่พักอาศัยในบานพักชั้นเดียวของ
มหาวิทยาลัย ที่เสียหายจากน้ําทวม โดยออกแบบใหมีชั้นลางโลง ซึ่งจะนําเรื่องเขาพิจารณาในคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพยสินฯ ตอไป
3. หาวิธีการเยียวยาเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะนําเรื่องเขา
หารือกับคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินฯ เพื่อหาแนวทางที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได
ตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบผลกระทบจากวิกฤติการณอุทกภัยตอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554

หนา

16

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลกระทบจากวิกฤติการณอุทกภัยตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยประธานที่ประชุมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ใหอธิการบดี ผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย รวมกันคิดหาวิธีการจัดทําแผนฟนฟู
และแผนงบประมาณเพื่อปรับปรุง/ซอมแซมโครงสรางพื้นฐานและดูแลบุคลากรที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณ
อุทกภัยในครั้งนี้ รวมทั้งใหจัดทําแผนการปองกันในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณเชนนี้หรือผลกระทบที่มากกวานี้ขึ้น
ในปตอไป
2. ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดประกอบการของบประมาณเพื่อการปรับปรุง/ซอมแซมโครงสราง
พื้นฐานใหชัดเจนครบถวน ซึ่งจะชวยใหไดรับการจัดสรรงบประมาณชวยเหลือจากภาครัฐอยางรวดเร็วเหมือน
สถาบันการศึกษาบางแหงที่ไดรับงบประมาณไปเรียบรอยแลวตามจํานวนที่เสนอขอ
3. อาจารยและนักศึกษาของคณะตางๆ ควรมีสวนรวมในการซอมแซม ทําความสะอาดและติดตั้ง
อุปกรณตางๆ ซึ่งจะชวยใหการฟนฟูแลวเสร็จไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจารยและนักศึกษาอาจรวมกันคิด
ทําสิ่งประดิษฐสําหรับใชประโยชนในชวงที่เกิดอุทกภัยในโอกาสตอไปดวย
1.2.12 รายงานเรื่อง การจัดตั้งศูนยพักพิงผูประสบภัยน้ําทวม มทร.สุวรรณภูมิ
ตามที่ไดเกิดวิกฤตการณน้ําทวมทั่วประเทศและสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยาง
กวางขวาง จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดรับความเดือดรอนทุกอําเภอ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงไดใหความรวมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวเพื่อชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย เริ่มตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
1. การจัดการทางกายภาพ
1.1 จัดพืน้ ที่ของอาคาร 20 (อาคารปฏิบัติการศูนยภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนยนนทบุรี
เขตเหนือ เปนศูนยพักพิง โดยใหประชาชนเขาพักตั้งแตชั้น 3 – ชั้น 10
1.2 จัดสรางที่อาบน้ําชั่วคราว แยกชาย – หญิง บริเวณหลังอาคาร 20
1.3 จัดสรางที่ลางจาน ที่คว่ําจาน ตลอดจนตอระบบน้ําประปาเพื่อใชอุปโภคบริโภค
1.4 ติดตั้งอุปกรณปองกันน้ําทวมเขตเหนือ
1.5 จัดสถานที่สําหรับจอดรถยนต
1.6 จัดสถานที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. การจัดการดานระบบบริหารศูนยพักพิง
2.1 แตงตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาทีต่ ามคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 75/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2554 โดยแบงแยกหนาที่ดงั นี้
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ก. คณะกรรมการอํานวยการ (อธิการบดี : ประธาน)
ข. คณะกรรมการประสานงาน (ผศ.วาที่ รต. ธนู ทดแทนคุณ : ประธาน)
ค. คณะกรรมการประชาสัมพันธ (นายสุวฒ
ุ ิ ตุมทอง : ประธาน)
ง. คณะกรรมการตอนรับและลงทะเบียน (นางนิรมล จันทรแยม : ประธาน)
จ. คณะกรรมการสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
(นายจิระวัฒน ใจออนนอม : ประธาน)
ฉ. คณะกรรมการจัดคนขึ้นที่พกั กํากับดูแลความสะอาด สุขอนามัยและขยะ
(ดร.เอนก เจริญภักดี : ประธาน)
ช. คณะกรรมการการเงิน (ผศ.จินตนา เกิดลาภี : ประธาน)
ซ. คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม (ผศ.จินตนา เกิดลาภี : ประธาน)
ฌ. คณะกรรมการรับบริจาคเงินและสิง่ ของ (นายสุวุฒิ ตุมทอง : ประธาน)
ญ. คณะกรรมการพยาบาล (นายจิระวัฒน ใจออนนอม : ประธาน)
ฎ. คณะกรรมการประเมินผล (ดร.ทักษิณา เครือหงษ : ประธาน)
2.2 จัดทําฐานขอมูลผูพักพิงโดยจําแนกผูลงทะเบียนตามเพศ อายุ พื้นที่ประสบภัย ฯลฯ
ซึ่งขณะนี้มียอดผูพักพิง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 1,710 คน
2.3 จัดตั้ง รปภ.อาสา และอาสมัครดานอื่น ๆ จากผูพักพิง
2.4 รับจิตอาสาจากบุคคล หรือหนวยงานภายนอกเขามารวมเปนอาสาสมัครในแผนกตาง ๆ
ของศูนยพักพิง
2.5 มีหนวยงานภาคราชการและภาคเอกชนเปนจํานวนมากเขามาประสานเพื่อใหความชวยเหลือ
ผูพักพิง เชน กระทรวงสาธารณสุข บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ และมูลนิธิศุภนิมิตร
แหงประเทศไทย เปนตน
2.6 มีการประสานงานกับภาคราชการอยางใกลชิด ทั้งนี้ภายใตการดูแลของ ศปภ. จังหวัดนนทบุรี
3. การจัดการดานงบประมาณ
ศูนยพักพิงใชงบประมาณในการดําเนินการ ดังนี้
3.1 งบบริจาค โดยมหาวิทยาลัยไดเปดบัญชีเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ผานทางธนาคาร
กรุงไทย สาขานนทบุรี บัญชีออมทรัพย เลขที่ 108 – 0 – 54175 – 6 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 มีเงินบริจาค
รวม 308,600 บาท (รวมเงินบริจาคทําสุขาลอยน้ํา 100,000 บาท) ซึ่งไดนํามาใชจายภายในศูนยพักพิง
เปนคาเครื่องปรุงประกอบอาหาร คาอุปกรณดําเนินการตางๆ ฯลฯ
3.2 งบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยไดทําโครงการ ชื่อ โครงการศูนยพักพิง
ผูประสบภัยน้ําทวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี เพื่อขอรับงบประมาณมาบริหารจัดการ
จํานวน 1,026,240 บาท งบประมาณสวนใหญ เปนคาตอบแทนนอกเวลา บุคลากรและนักศึกษา และคาวัสดุ
อุปกรณเครื่องใชในศูนยเปนหลัก
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อนึ่ง การใชจายเงินทั้ง 2 งบ เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบที่เกี่ยวของ
ซึ่งเบิกจายโดยหนวยงานการเงินของศูนยนนทบุรี
4. การจัดการดานอาหาร
ในระยะแรกไดรับการสนับสนุนอาหารกลองจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี แตตอมามียอดผูพักพิงเพิ่มสูงขึ้นจึงไดรับความอนุเคราะหจาก
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ (C.P.) เขามาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหาร 3 มื้อตอวัน และยังสงเปน
อาหารกลองออกไปชวยเหลือภายนอกอีก 7,000 กลองตอวัน
5. ผูมาเยี่ยมศูนยพักพิง
ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดรับพระกรุณาธิคุณและไดรับความเมตตา
จากบุคคลผูมีชื่อเสียงตาง ๆ ใหเกียรติเขามาเยือนเฉพาะที่สําคัญ ๆ ดังนี้
5.1 วันที่ 15 ตุลาคม 2554
5.1.1 นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1.2 รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1.3 นางสาววราภรณ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.2 วันที่ 22 ตุลาคม 2554
5.2.1 ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
5.2.2 นายวิเชียร พุฒิวิญู ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
5.3 วันที่ 28 ตุลาคม 2554
5.3.1 นายวิเชียร พุฒิวิญู ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
5.3.2 นายอดิเรก ศรีประทักษ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี
5.4 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
5.4.1 นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมควบคุมโรค
5.5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
5.5.1 นายวิเชียร พุฒิวิญู ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
5.5.2 นายธนินทร เจียรวนนท ประธานกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ
5.6 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
5.6.1 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
5.6.2 คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการในจังหวัดนนทบุรี
6. การดําเนินการเพื่อสนับสนุนการชวยเหลือน้ําทวม (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
6.1 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทํา
สุขาลอยน้ําจํานวน 10 หลัง เพื่อสงมอบใหกับจังหวัดนนทบุรี โดยใชงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี จํานวน
5 หลัง และไดรับบริจาคจาก บริษัท เทสโกโลตัส และ บริษัทไซเบอรพริ้นท จํานวน 5 หลัง
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6.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําเครื่องกรองน้ํา และอีเอ็มบอลปรับคุณภาพน้ํา
แจกจายแกประชาชน
จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว สามารถชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัยไดเปนจํานวนมาก
และมหาวิทยาลัยไดรับผลดี คือ ไดรับการเผยแพรทางทีวีและวิทยุจากการกระจายขาวของสื่อมวลชน เกิดเครือขาย
ความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมาก เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
เปนที่รูจักของประชาชนมากขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ เรื่อง การจัดตั้งศูนยพักพิงผูประสบภัยน้ําทวม มทร.สุวรรณภูมิ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบเรื่อง การจัดตั้งศูนยพักพิงผูประสบภัยน้ําทวม มทร.สุวรรณภูมิ
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ใหการชวยเหลือประชาชนดวยการดําเนินโครงการที่เปนประโยชนตอสังคม
พรอมทั้งเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรวบรวมขอมูลผลงานนี้ไวเปนหลักฐานประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของดวย
1.2.13 รายงานผลการดําเนินงานการขอรับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต ป 2550 และ2551
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2554 ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยติดตามขอมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ป 2550 และ 2551 จากคุรุสภาและรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ไดดําเนินการเรื่องดังกลาวแลว และเห็นสมควรรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเพื่อขอรับรองปริญญา
ทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ป 2550 และ ป 2551 ตอสภามหาวิทยาลัยดังนี้
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตอสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อขอ
การรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 จํานวน 3 สาขาวิชาประกอบดวย สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 5 ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ไดพิจารณาขอมูล
ของมหาวิทยาลัยแลวมีมติใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมใน 4 เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมไดจัดสงขอมูลเพิ่มเติมไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อชี้แจงแนวทางการแกปญหาในประเด็น
ตาง ๆ ตามมติของคณะอนุกรรมการฯ อยางครบถวนทั้ง 4 เรื่องเรียบรอยแลวตามหนังสือที่ ศธ 0585.09/1378
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. สถาบันเสนอหลักฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต(ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
จํานวน 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม แตเอกสารหลักสูตรที่เสนอ
ขอรับรองจากคุรุสภาเปนการจัดการศึกษา 5 ปปกติ ไมมี
ขอมูลการจัดการสอนแบบตอเนื่อง หากสถาบันตองการ
เสนอขอรับรองการจัดการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง ใหสถาบัน
เสนอขอมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมในสวนนี้

ขอ ที่ 1 สถาบันไมประสงคข อการรับรองหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
จํานวน 5 สาขาวิชาประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม
ข อ ที่ 2 สถาบั น ประสงค ข อการรั บ รองหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) ซึ่งเปน
การจัดการศึกษา 5 ปปกติตามที่ไดแจงความประสงคไวแลว
จํานวน 3 สาขาวิชาประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

2. มาตรฐานความรู ยังไมมีการดําเนินการเพิ่มเติมใหกับ
นักศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
สาระที่ 1 , 2 และสมรรถนะที่ 1 , 2 และมาตรฐานที่ 6
สาระที่ 14 เห็นควรใหสถาบันนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
ในสวนนี้

ขอที่ 1 สาระที่ 1 , 2 และสมรรถนะที่ 1 , 2 สถาบันไดแนบใบ
แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 มาพรอมนี้ เพื่อแสดงถึงวานักศึกษา
ไดผานการศึกษาและเกิดผลสัมฤทธิ์ในสาระความรูที่ 1 และ 2
สมรรถนะที่ 1 และ 2 ดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับครู
ขอที่ 2 สาระที่ 14 สถาบันไดดําเนินการอบรมเพิ่มเติมใหกับ
นักศึกษาพรอมกับมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการหองเรียน
(เอกสารหมายเลข 3 เอกสารรายงานการดําเนินงานโครงการฯ
เพิ่มเติม 6 ชั่วโมง)

3. มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการหองเรียน สถาบัน
ใชระยะเวลาอบรมใหนักศึกษา 6 ชั่วโมง คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาแลวเห็นวา สาระความรูไมครอบคลุมตามมาตรฐาน
และสาระความรูในมาตรฐานที่ 6 เปนสาระความรูที่เนน
การปฏิบัติ ดังนั้นระยะที่เพิ่มเติมใหนักศึกษานอยเกินไป
เห็นควรใหสถาบันจัดอบรมมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการ
ในหองเรียน เพิ่มเติมใหนักศึกษาโดยใชเวลาเพิ่มเติมอยางนอย
อีก 6 ชั่วโมง

ขอที่ 1 การบริหารจัดการหองเรียน สถาบันใชระยะเวลาอบรม
ใหนักศึกษา 6 ชั่วโมง ขอมูลสวนนี้ฝายเลขานุการสรุปไมถูกตอง
ที่ถูกตองสถาบันใชระยะเวลาอบรมใหนักศึกษา 9 ชั่วโมง
ขอที่ 2 มาตรฐานที่ 6 เปนสาระความรูที่เนนการปฏิบัติ ดังนั้น
ระยะเวลาที่เพิ่มเติมใหนักศึกษานอยเกินไป เห็นควรใหสถาบัน
จัดอบรมมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในหองเรียน เพิ่มเติม
ใหนักศึกษาโดยใชเวลาเพิ่มเติมอยางนอยอีก 6 ชั่วโมง สถาบัน
ไดดําเนินการอบรมเพิ่มเติมใหกับนักศึกษา 6 ชั่วโมง จากเดิม
สถาบันไดจัดอบรมใหกับนักศึกษาไปแลว 30 ชั่วโมง รวมเปน
36 ชั่วโมง
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4. กรณีที่นักศึกษาไมไดเขาอบรมตามโครงการในบางวัน
โดยเฉพาะในมาตรฐานที่ 6 หากนักศึกษาไมไดเขาอบรม
1 วัน ก็จะขาดสาระความรูไปจํานวนมาก สถาบันมีการ
ดําเนินการอยางไรใหกับนักศึกษาในมติ ขอนี้

กรณีนักศึกษาจํานวน 3 คน ไมไดลงนามในการเขารับการอบรม
โดยนักศึกษา 2 คน ไมไดเขารวมอบรมจริงเนื่องจากนักศึกษา
ทั้ง 2 คน ไดลาออกจากการเปนนักศึกษาแลว สวนนักศึกษา 1
ราย ไดแก นางสาวเหมือนฝน ระมัดตน ไดเขารวมการอบรมใน
วันที่ 9 มีนาคม 2554 จริง แตนักศึกษาไมได ลงนามในใบ
ลงนามเข า ร ว มโครงการฯ คณะฯ จึ ง ให นั ก ศึ ก ษาลงนาม
ยอนหลัง โดยมีนักศึกษาจํานวน 2 คน ลงชื่อเปนพยานการเขา
อบรม อีกทั้งอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา
และรองคณบดีดานวิชาการและวิจัยไดลงนาม ใหการรับรอง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดําเนินงานการขอรับรองปริญญาทาง
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ป 2550 และ ป 2551
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการดําเนินงานการขอรับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ป 2550 และ ป 2551
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2554
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 52 หนา
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2554 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 เปนวงเงินทั้งสิ้น 873,802,800.- บาท ซึ่งแบงเปนเงินงบประมาณแผนดิน 687,607,200 บาท และ
เงินงบประมาณเงินรายได 186,195,600 บาท รายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้
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(1) สรุปประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป พ.ศ.2555
ประมาณการรายรับ
873,802,800 บาท
1. เงินงบประมาณแผนดิน
687,607,200 บาท
2. เงินงบประมาณเงินรายได
186,195,600 บาท
2.1 รายไดจากการจัดการศึกษา
169,439,600 บาท
การจัดการศึกษาภาคปกติ
114,680,500 บาท
การจัดการศึกษาภาคสมทบ
47,104,200 บาท
การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
7,654,900 บาท
2.2 รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 600,000 บาท
2.3 รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดจากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
7,500,000 บาท
2.4 รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
5,736,000 บาท
2.5 รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดจากงานฟารมหรือ
720,000 บาท
การจําหนายผลิตภัณฑ
2.6 รายไดอื่น ๆ
2,200,000 บาท
ประมาณการรายจาย
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
แผนงาน : อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ สรางองคความรู
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ ถายทอดเทคโนโลยี
สมทบกองทุนวิจัย
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
งบกลาง

873,802,800 บาท
811,752,790 บาท
601,728,020 บาท
202,895,460 บาท
7,129,310 บาท
2,784,960 บาท
2,784,960 บาท
12,755,290 บาท
9,537,990 บาท
3,217,300 บาท
8,089,200 บาท
1,224,800 บาท
37,195,760 บาท
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(2) สรุปประมาณการรายรับประจําป พ.ศ.2555 จําแนกตามแหลงที่มาของรายรับ
ลําดับ
แหลงที่มาของรายรับ
ที่
1
เงินงบประมาณแผนดิน
2
เงินงบประมาณเงินรายได
รวม
แหลงที่มาของเงินงบประมาณเงินรายได
2.1 รายไดจากการจัดการศึกษา
2.2 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.3 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
2.4 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
2.5 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากงานฟารมหรือการจําหนายผลิตภัณฑ
2.6 รายไดอื่น ๆ
รวม

จํานวนเงิน
บาท
รอยละ
687,607,200
78.69
186,195,600
21.31
873,802,800
100.00
169,439,600
600,000
7,500,000
5,736,000
720,000
2,200,000
186,195,600

91.00
0.32
4.03
3.08
0.39
1.18
100.00

(3) สรุปประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
จําแนกตามงบรายจายและกองทุน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทงบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
สมทบกองทุนวิจัย
สมทบกองทุนสหกิจศึกษา
งบกลาง
รวม

จํานวนเงิน
บาท
รอยละ
219,846,380
25.16
152,437,990
17.45
231,129,170
26.45
134,111,240
15.35
89,768,260
10.27
8,089,200
0.93
1,224,800
0.14
37,195,760
4.25
873,802,800
100.00

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับและรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติประมาณการรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนวงเงินทั้งสิ้น 873,802,800.- บาท โดยมีขอมูลเพิ่มเติม
และขอเสนอแนะจากที่ประชุม ดังตอไปนี้
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1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันอังคารที่
22 พฤศจิกายน 2554 ไดพิจารณาจํานวนเงินในงบประมาณรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชุดที่ปรับปรุงใหมนี้และไดเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติตอไป โดยจํานวนเงินในงบประมาณใกลเคียงกับปที่ผานมา ซึ่งไมรวมถึงผลเสียหายจากอุทกภัย
แตมุงเนนเฉพาะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงรายการคาใชจายที่จําเปนที่ควรจัดสรร
ใหครอบคลุมเพื่อไมใหกระทบตอคุณภาพของการจัดการศึกษาเปนสําคัญ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพยสินฯ ยังเสนอแนะใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยรวมกันคิดจัดทําโครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในการสรางรายไดและเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยดวย
2. แหลงที่มาของเงินงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรอยละ 90 มาจากคาหนวยกิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรมีงบประมาณสวนหนึ่งที่จะชวยในเรื่องของการจัดการรายไดหรือการจัดการทรัพยสิน
เพื่อใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เชน รายไดจากหลักสูตรการโรงแรมของมหาวิทยาลัย รายไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการ รายไดดอกเบี้ยจากการลงทุน หรือรายไดจากงานวิจัย เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับปรุงในเรื่อง
ความมั่นคงดานการเงินและการคลังโดยไมใหรายไดของมหาวิทยาลัยผูกไวกับคาหนวยกิตที่ขึ้นอยูกับจํานวน
นักศึกษาเพียงอยางเดียว เพราะถาจํานวนนักศึกษาลดลงจะทําใหประมาณการรายรับในสวนของงบประมาณ
รายไดลดลงดวย
3. มหาวิทยาลัยควรปรับระบบโครงสรางแผนงานเพื่อแสดงใหเห็นเงินงบวิจัยอยางชัดเจนในปตอๆไป
และควรเพิ่มงบวิจัยในสวนของงบประมาณรายไดเพื่อผลักดันไปสูระดับนานาชาติ รวมทั้งควรกําหนดเปนนโยบาย
ที่จะจัดสรรงบประมาณใหกับงานวิจัยที่เปนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อหารายไดในอนาคต คือ ใหผลตอบแทน
ทางการเงินแทนเรื่องของ Publication
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มประสิทธิภาพดานการวางแผนและการบัญชีเพื่อใหไดภาพที่ชัดเจนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรซึ่งควรมีการจําแนกงบรายจายใหถูกตองครบถวนเพื่อประโยชนในการติดตามจํานวน
คาใชจายที่เปนจริง เชน ในสวนของงบบุคลากร เปนตน โดยมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบบัญชี และการทําแผน
เขาสูระบบบัญชีสามมิติ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่แมนยําและชัดเจนขึ้น
5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณตางๆ และอาจตองปรับเปาหมาย
และแผนงาน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ถูกตัดงบประมาณป 2555 ใหลดลงอีก ไดรับงบประมาณ
ชดเชยผลเสียหายจากน้ําทวมนอยกวาที่เสนอขอจากรัฐบาล มีขอจํากัดดานเวลาการดําเนินงานใชจายงบประมาณ
แผนดินซึ่งเหลือเพียง 9 เดือน จึงอาจทําใหการทํางานไมแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และจํานวน
นักศึกษารับเขา ที่อาจลดลงเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปดสอนถึงระดับปริญญาตรีได นอกจากนี้ ควรตอง
พิจารณาในเรื่องของงบลงทุนเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรซึ่งมักมีราคาแพง
ในขณะที่งบประมาณมีจํากัด จึงควรจัดหาเขามาใหสอดคลองกับสาขาที่มหาวิทยาลัยตองการจะผลิตบัณฑิต
ในสาขานั้นๆ โดยตรง และควรตองเตรียมงบประมาณสําหรับทําเขื่อนปองกันน้ําทวมโดยใชงบรายไดสะสม
รวมถึงการใชจายเงินเพื่อการปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณจากงบประมาณที่ ไดรับการจัดสรรมาควรตอง
คํานึงถึงรายการที่จะชวยสรางรายไดใหมหาวิทยาลัยไดดวย เชน ในเรื่องของหลักสูตรการโรงแรม เปนตน
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6. มหาวิทยาลัยควรสรางคุณภาพการจัดการศึกษาและเผยแพรใหสังคมภายนอกไดรับรู ซึ่งจะ
เปนชองทางที่ชวยจูงใจนักศึกษาใหเขามาเรียนเพิ่มขึ้น
7. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น โดยจัดใหมี
กองทุนสําหรับการพัฒนาเรื่องการศึกษาตอใหตรงกับสาขาที่มหาวิทยาลัยตองการ พรอมทั้งพิจารณาหาวิธีการ
จูงใจคนเกงจากแหลงตางๆ ใหมาทํางานกับ มทร.สุวรรณภูมิ และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยตองระมัดระวัง
ไมใหผูที่ลาไปศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษากลับมาแลว แตประสงคจะไปทํางานที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ แทน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2554
ดว ยมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ มีค วามประสงคข อกัน เงิน งบประมาณ
แผนดิน จํานวน 20 รายการ เงินรายได จํานวน 28 รายการ และเงินรายไดสะสม 2 รายการ ประจําปงบประมาณ
2554 เนื่องจากทุกรายการเปนรายจาย ที่ไดดําเนินการไปแลวแตยังไมเสร็จสิ้นและไมสามารถเบิกจายไดทัน
ในปงบประมาณ จึงตองขอกันเงินไวเพื่อชําระใหเจาหนี้ โดยมีการนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ตามรายละเอียดดังนี้
สรุปรายการขอกันเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการทีข่ อกันเงิน
จํานวนเงิน (บาท)
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ศูนยวาสุกรี งวด 3
2,012,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ (โรงอาหาร) งวดที่ 1
951,909.28
โครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ (โรงอาหาร) งวดที่ 2
819,084.73
โครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ (โรงอาหาร) งวดที่ 3
819,084.73
โครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ (โรงอาหาร) งวดที่ 4
819,084.73
โครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ (โรงอาหาร) งวดที่ 5
1,018,321.53
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี (เขตเหนือ , เขตใต) งวดที่ 1
847,400.00
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี (เขตเหนือ , เขตใต) งวดที่ 2
691,300.00
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี (เขตเหนือ , เขตใต) งวดที่ 3
691,300.00
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี (เขตเหนือ , เขตใต) งวดที่ 4
691,300.00
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี (เขตเหนือ , เขตใต) งวดที่ 5
691,300.00
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยนนทบุรี (เขตเหนือ , เขตใต) งวดที่ 6
847,400.00
อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค งวดที่ 1
3,163,000.00
อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค งวดที่ 2
4,725,000.00
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รายการทีข่ อกันเงิน
จํานวนเงิน (บาท)
ชุดปฏิบัติการ Mechatronic จํานวน 1 ชุด
3,699,500.00
โพรบวัดกระแสและวัดแรงดันไฟฟาประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 เครื่อง
235,400.00
เครื่องมือวัดสัมประสิทธิ์ซเี บค และสภาพการนําไฟฟา (ZEM)
4,590,000.00
ระบบบีบอัดควบคุมอุณหภูมิได (Hot-press System)
3,090,000.00
เครื่องแยกครีม ( Cream separator )
249,310.00
เตาเผาอุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส จํานวน 1 ชุด
200,000.00
30,851,695.00
รวมทั้งสิ้น

สรุปรายการขอกันเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับที่
รายการทีข่ อกันเงิน
จํานวนเงิน (บาท)
1
ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาขาวิชาการจัดการ ศูนยหนั ตรา
751,900.00
2
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในกํากับแหง มทรส.
400,000.00
3
คาใชจา ยเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
210,200.00
สูสากล ณ ประเทศฝรั่งเศส ของนายอํานาจ จํารัสจรุงผล
4
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษากับบริษัท เอ-โฮส
255,100.00
5
ครุภัณฑการเรียนการสอน (ซื้อใหศูนยนครสวรรค)
218,000.00
6
กระดานไวทบอรดประจําหองเรียนอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดาน
241,991.20
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ชั้น (เขตเหนือ) จํานวน 44 ชุด
7
ครุภัณฑนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รายการชุดหองฝกทักษะ
800,000.00
ปฏิบัติการสอน จํานวน 2 หอง
8
เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 100 ชุด
4,350,000.00
9
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6)
74,900.00
10
โครงการแปลงนาสาธิตลดตนทุนการผลิต
97,500.00
11
โครงการผลิตขาวหอมนิล
85,000.00
12
โครงการแปลงนาสาธิตการลดตนทุนการผลิตขาว
55,716.50
13
โครงการตนทุนและผลตอบแทนจากระบบการปลูกขาวจาวในพืน้ ที่
45,000.00
จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุพรรณบุรี
14
โครงการการวิเคราะหตน ทุนและผลตอบแทนในการปลูกขาวในโครงการ
44,550.00
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับการปลูกแบบปกติของ
เกษตรกร กรณีศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุพรรณบุรี
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รายการทีข่ อกันเงิน
จํานวนเงิน (บาท)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 20 เครื่อง
1,154,958.00
ปรับปรุงโรงจอดรถราชการ
187,000.00
ปรับปรุงอาคาร 5 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
971,000.00
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล จํานวน 4 ชุด
128,000.00
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบแอรแทร็ก จํานวน 3 ชุด
594,000.00
ชุดทดลองฟาราเดย (Faraday' Law) จํานวน 2 ชุด
274,000.00
ชุดทดลองสเปกโตรมิเตอรแบบหลอดสเปกตรัม จํานวน 4 ชุด
594,000.00
โครงการปรับปรุงอัฒจรรย 4 หลัง
999,000.00
โครงการรั้วและปรับปรุงทางเขามหาวิทยาลัย
969,591.00
โครงการปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย
600,000.00
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ป
23,290.00
การศึกษา 2554
โครงการสหกิจศึกษารุนที่ 4 (ศูนยวาสุกรี)
112,500.00
โครงการสหกิจศึกษารุนที่ 9 (ศูนยสพุ รรณบุรี)
30,220.00
โครงการสหกิจศึกษารุนที่ 1 (ศูนยหนั ตรา)
23,020.00
14,290,436.70
รวมทั้งสิ้น

สรุปรายการขอกันเงินรายไดสะสม ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับที่
รายการทีข่ อกันเงิน
จํานวนเงิน (บาท)
1
ปรับปรุงโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1,562,000.00
ศูนยหนั ตรา งวดที่ 4
2
ปรับปรุงโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1,565,000.00
ศูนยหนั ตรา งวดที่ 5 (งวดสุดทาย)
3,127,000.00
รวมทั้งสิ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 และระเบียบฯ วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ขอ 20
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําป
งบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น 50 รายการ ดังรายละเอียดขางตน
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ
1. อนุมัติการขอกันเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น
50 รายการ
2. การขออนุมัติการกันเงินไวจายเหลื่อมป ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามระเบียบฯ วาดวย
การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ขอ 20 คือใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพยสินพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
3. ในปงบประมาณถัดไป ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนําเรื่องการกันเงินงบประมาณแผนดิน เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติไมทันภายในวันที่ 29 ของเดือนกันยายน ใหอธิการบดีดําเนินการไปตาม
กระบวนการของกระทรวงการคลังกอนเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได
4. สําหรับการขอกันเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2554 จํานวน 1 รายการ
ไดแก รายการที่ 8 รายการเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง ซึ่งยังอยูระหวางการจัดซื้อ โดยตามระเบียบฯ มหาวิทยาลัย
ตองกอหนี้ผูกพันแลวจึงจะขอกันเงินได แตในปนี้มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษเฉพาะในปนี้ และขอใชมติของสภา
มหาวิทยาลัยรองรับ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางไดตอไป
4.2 เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
- ไมมี 4.3 เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ขอ 3 กําหนดไววา ระยะเวลาประเมินใหเริ่ม
กระบวนการประเมินครั้งแรกเมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ป หลังจากวันเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี และครั้งที่ 2
เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ป 6 เดือน บัดนี้ การปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี ครบกําหนดการประเมินครั้งแรก
แลวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 และในประกาศฯ ขอ 6 กําหนดวา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยการเสนอเรื่องจาก กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
1. ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เปนกรรมการ
เลือกคนหนึ่งเปนประธาน
2. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการจํานวน 1 คน และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และขอ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน คือ ดร.กิจจา ใจเย็น นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ และนายโอภาส เขียววิชัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร จํานวน 1 คน คือ รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ จํานวน 1 คน คือ นายกฤตยตนัย
ธารารัตนสุวรรณ
4.4 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
4.4.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มคี ุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ ทัง้ ทางการสอน และวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจยั มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดาน
การสอน และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีความสามารถในการถายทอดความรู ทางดานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไปสูผูเรียนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.5 มีทกั ษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
1.6 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู(Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ(Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ทีเ่ ปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูลขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมที กั ษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ(Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิด
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดานชางโลหะ ชางกลโรงงานชางกลโลหะ
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางทอและประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเทา
หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายวิทยาศาสตร หรือสายศิลป-คํานวณ) และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่
แกไขเพิ่มเติม
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
-

2559
30
30
30
30
30
150
30
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน
(คนละ 4,150 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
120,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
120,000 120,000
120,000

498,000

996,000

-

149,4000 1,99,2000 2,490,000
124,500

124,500

124,500

247,500

330,000

412,500

700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500

3,147,000

82,500

-

2559
120,000

165,000

4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2557

2555

2556

2558

2559

70,050
105,075
35,025
315,225
525,375

128,100 198,600 256,650 314,700
192,150 297,900 384,975 472,050
64,050
99,300 128,325 157,350
576,450 893,700 1,154,925 1,416,150
960,750 1,489,500 1,924,875 2,360,250

175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500 3,147,000
30
60
90
120
150
23,350
21,350
22,067
21,388
20,980
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5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
129
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
167
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยมีขอเสนอแนะในภาพรวมของทุกหลักสูตร ดังนี้
1. ในการนําเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป ไมตองจัดทําเปนรูปเลม
แตใหเสนอเปนไฟลขอมูลในแผนบันทึกขอมูลหรือนําเสนอขอมูลหลักสูตรไวในเว็บไซตมหาวิทยาลัยแทน และ
ใหมหาวิทยาลัยรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรและ
ขอมูลประกอบการนําเสนอแบบสรุปในหัวขอที่สําคัญ เชน
1.1 การจัดทําหลักสูตรครบถวนตรงตามเงื่อนไขของ TQF หรือไม
1.2 เมื่อจัดทําหลักสูตรปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว มีสวนใดของหลักสูตรปรับปรุงใหมที่ดีกวา
หลักสูตรเดิม และดีกวาอยางไร
1.3 สามารถนําหลักสูตรที่ไดปรับปรุงใหมแลวมาบังคับใชไดจริงอยางมีคุณภาพหรือไม
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรใหม จะชวยใหมหาวิทยาลัยมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว เชน ในเรื่อง
ของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ไดอยางไร
2. มหาวิทยาลัยควรรายงานความกาวหนาของหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติดวยวา มีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางไรที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดครบตามเกณฑของหลักสูตร หรือมีรายการใดที่ตองปรับปรุง
แกไขตอไป
3. หลักสูตรที่ปรับปรุงควรสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มีเอกลักษณชัดเจนวาแตละ
หลักสูตรตองการใหบัณฑิตมีความโดดเดนในเรื่องใด มีการเชื่อมโยงหลักสูตรเพื่อแสดงถึงการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน เชน ทางดานภาษา มีความพรอมของแผนงบประมาณเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับอุปกรณ
เครื่องมือ และการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนซึ่งแสดงถึงความเปนไปไดจริงของหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยควรใหการรับรองวา หลักสูตรปรับปรุงที่เสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ไดผา น
การดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยางครบถวนแลวโดยเสนอมาในลักษณะของ Checklist
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4.4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ได
พิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุม
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยให
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลทีส่ ําคัญของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ ทั้งทางการสอน และวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดานการสอน
การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีความสามารถในการถายทอดความรู ทางดานวิชาชีพสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคมไปสูผูเรียน และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
1.6 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีลักษณะ ดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหา และพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวม และสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
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(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึงมีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดานชางอิเล็กทรอนิกสหรือเทียบเทา
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายวิทยาศาสตร หรือสายศิลป – คํานวณ) และมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา 5 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
-

2559
30
30
30
30
30
150
30
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 8,300 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน
(คนละ 4,150 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
120,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
120,000 120,000
120,000

498,000

996,000

-

-

124,500

124,500

124,500

82,500

165,000

247,500

330,000

412,500

2559
120,000

149,4000 1,99,2000 2,490,000

700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500 3,147,000

4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2557

2555

2556

2558

2559

70,050
105,075
35,025
315,225
525,375

128,100 198,600 256,650 314,700
192,150 297,900 384,975 472,050
64,050
99,300 128,325 157,350
576,450 893,700 1,154,925 1,416,150
960,750 1,489,500 1,924,875 2,360,250

175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
175,125 320,250 496,500 641,625 786,750
700,500 1,281,000 1,986,000 2,566,500 3,147,000
30
60
90
120
150
23,350
21,350
22,067
21,388
20,980

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554

หนา

36

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
129
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
167
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการ (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาให
สอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ใหมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
(2) มีความรู ความเขาใจในวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(3) มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทางดาน
การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554

หนา

37

(4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การเขาสังคม การแตงกาย เทคนิคในการสื่อสารที่ดี
มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา
(5) มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(6) มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหการ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมมิ ีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
รับผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาชางเครื่องมือและแมพิมพ สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชางเครื่องกล สาขาชางเขียนแบบเครื่องกล
สาขาชางโลหะ สาขาชางเชื่อมและโลหะแผน สาขาชางทอและประสานหรือเทียบเทา
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
รวม
30
60
90
90
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30
30

2559
30
30
30
90
30
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 15,500 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 18,750 บาท/คน)
คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน
(คนละ 9,375 บาท/คน)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ

2555
465,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
465,000 465,000
465,000

2559
465,000

1,125,000 2,250,000 2,812,500 2,812,500 2,812,500
281,250

281,250

281,250

281,250

281,250

82,500

165,000

206,250

206,250

206,250

1,953,750 3,161,250 3,765,000 3,765,000 3,765,000

4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
195,375 316,125 376,500 376,500 376,500
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
293,063 474,188 564,750 564,750 564,750
3. ทุนการศึกษา 5%
97,688 158,063 188,250 188,250 188,250
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 879,188 1,422,563 1,694,250 1,694,250 1,694,250
รวม (ก)
1,465,313 2,370,938 2,823,750 2,823,750 2,823,750
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
488,438 790,313 941,250 941,250 941,250
รวม (ข)
488,438 790,313 941,250 941,250 941,250
รวม (ก) + (ข)
1,953,750 3,161,250 3,765,000 3,765,000 3,765,000
จํานวนนักศึกษา
30
60
90
90
90
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
65,125
52,688
41,833
41,833
41,833
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5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
61
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
85
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณา
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา
วิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.2 มีความรู ความเขาใจในวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1.3 มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้งทางดาน
การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
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มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม
มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มีความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีลักษณะ ดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา

ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวม และสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทกั ษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ชางโทรคมนาคม หรือเทียบเทา
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา 5 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
60
60
60
30
30
30

2559
30
30
60
30
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4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2555
2556
2557
คาธรรมเนียมแรกเขา
465,000 465,000 465,000
(คนละ 15,500 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
1,125,000 2,250,000 2,250,000
(คนละ 18,750 บาท/คน)
คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน
281,250 281,250 281,250
(คนละ 9,375 บาท)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
82,500 165,000 165,000
(คนละ 1,375 บาท)
รวมรายรับ
1,953,750 3,161,250 3,161,250
4.2 งบประมาณรายจาย ภาคสมทบ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
หมวด เงิน
2555
2556
2557
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
195,375 316,125 316,125
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
293,063 474,188 474,188
3. ทุนการศึกษา 5%
97,688 158,063 158,063
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 879,188 1,422,563 1,422,563
รวม (ก)
1,465,313 2,370,938 2,370,938
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
488,438 790,313 790,313
รวม (ข)
488,438 790,313 790,313
รวม (ก) + (ข)
1,953,750 3,161,250 3,161,250
จํานวนนักศึกษา
30
60
60
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
65,125
52,688
52,688

หนา

2558
465,000
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2559
465,000

2,250,000 2,250,000
281,250

281,250

165,000

165,000

3,161,250 3,161,250

2558

2559

316,125 316,125
474,188 474,188
158,063 158,063
1,422,563 1,422,563
2,370,938 2,370,938
790,313 790,313
790,313 790,313
3,161,250 3,161,250
60
60
52,688
52,688

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา 32,341.66 บาทตอป
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5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
61
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
85
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะศิลปศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงสถานการณภายนอก
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
8/2554 วันที่ 7 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะศิลปศาสตร แกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว
โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากลใหมีคุณลักษณะที่ตองการ การผลิตบัณฑิตจึงมุงเนน
1.1 บัณฑิตสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 บัณฑิตสามารถใชความรูภาษาอังกฤษศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น
1.3 บัณฑิตสามารถใชภาษาอังกฤษไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ และสอดคลองกับวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
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1.4 บัณฑิตสามารถวิเคราะหโครงสรางภาษาและรูปแบบการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ
1.5 บัณฑิตเรียนรูความคิดและเจตคติที่แฝงอยูในวัฒนธรรมที่หลากหลาย นําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
1.6 เพื่อผลิตบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรคเปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเทา ใชเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ.2552
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา 4 ป ปละ 120 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
120
120
120
120
ชั้นปที่ 2
120
120
120
ชั้นปที่ 3
120
120
ชั้นปที่ 4
120
รวม
120
240
360
480
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
120

2559
120
120
120
120
480
120
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3.2 แผนรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทียบโอนผลการเรียน ปละ 30 คน
(แผนรับนักศึกษา ปวส.)
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557 2558
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
30
30
ชั้นปที่ 4
30
รวม
30
60
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30
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2559
30
30
60
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
2556
คาธรรมเนียมแรกเขา
480,000 480,000
คาบํารุงภาคฤดูรอนในอัตราเหมาจาย 1,728,000 3,456,000
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
120,000 240,000
รวมรายรับ
2,328,000 4,176,000

ปงบประมาณ
2557
600,000
5,616,000
390,000
6,606,000

2558
2559
600,000 600,000
7,776,000 7,776,000
540,000 540,000
8,916,000 8,916,000

4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
220,800 393,600 566,400 739,200 739,200
2. คาใชจา ยดําเนินงาน (ไมรวม 3) 331,200 590,400 849,600 1,108,800 1,108,800
15%
3. ทุนการศึกษา 5%
110,400 196,800 283,200 369,600 369,600
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45% 993,600 1,771,200 2,548,800 3,326,400 3,326,400
1,656000 2,952,000 4,248,000 5,544,000 5,544,000
รวม (ก)
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
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2555

2556

หนา

ปงบประมาณ
2557
2558
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2559

552,000 984,000 1,416,000 1,848,000 1,848,000
552,000 984,000 1,416,000 1,848,000 1,848,000
2,208,000 3,936,000 5,664,000 7,392,000 7,392,000
120
240
390
540
540
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,400 บาทตอป

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
90
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
128
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.6 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณา
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงสถานการณ
ภายนอก การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
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ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผสู ําเร็จการศึกษา
1.1 มีความรูและความเขาใจระบบการผลิตทางการเกษตร การจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร
รวมทั้งมีความสามารถทางธุรกิจเกษตรในการวางแผน การจัดการดานการเงิน การควบคุมการผลิต การตลาด
ผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
1.2 สามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อใชแกปญหาทางการเกษตร เศรษฐกิจ ธุรกิจการเกษตร
และปญหาอื่นที่เกี่ยวของดวยตนเองอยางเหมาะสม และสามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
แกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมทํางาน
1.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนไป
1.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร
ในการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และสามารถสื่อสารขอมูลตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาการ และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.6 มีลกั ษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเทาและมีคุณสมบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญา พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
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3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2559
30
30
30
30
120
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 7,200 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
(คนละ 3,600 บาท)
รวมรายรับ

2555
120,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
120,000 120,000
120,000

2559
120,000

216,000

432,000

648,000

864,000

864,000

-

-

-

108,000

108,000

336,000

552,000

768,000 1,092,000 1,092,000

4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2555

2556

101,640
64,680
151,200
317,520

166,980
106,260
248,400
521,640

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

232,320 330,330 330,330
147,840 210,210 210,210
345,600 491,400 491,400
725,760 1,031,940 1,031,940
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
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2555

2556

18,480
18,480
336,000
30
11,200

30,360
30,360
552,000
60
9,200
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2557
2558
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2559

42,240
60,060
60,060
42,240
60,060
60,060
768,000 1,092,000 1,092,000
90
120
120
8,533.33
9,100
9,100

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
91
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4.4.7 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554)
ดวยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมถึงสถานการณภายนอก
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554

หนา

49

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
1.1 มีความรูเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี ทฤษฎี
การบัญชี การปฏิบัติงานทางบัญชี และการสอบบัญชี มีความรูเกีย่ วกับฐานขอมูลทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การควบคุม การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตลอดจนประยุกตใชศาสตรดานอื่นๆ
ในการปฏิบัติงานดานบัญชี มีความพรอมปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
1.2 มีทั กษะทางป ญญา มี ความคิ ดริ เริ่ ม และมี กิ จนิ สั ยในการค นคว าปรั บปรุ ง ตนเองให
กาวหนาอยูเสมอ โดยมีหลักการสืบคนขอเท็จจริง เพื่อนํามาวางแผนแกปญหาในการปฏิบัติงานทางดานการ
บัญชี วิเคราะห สังเคราะหปญหา สรุปประเด็นปญหาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย โดยการบูรณาการ
ความรู ทักษะทางปญญา และความสามารถของตน เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น และสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถปรับตัวเพื่อการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ในขอบเขตการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
1.4 มีทักษะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะสมผสมผสานรวมกับวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนจุดแข็งในสังคมไทยมาใชในการวิเคราะห แกไขปญหา สรุปปญหาและแปลความหมาย
ขอมูลทางการบัญชี เพื่อสื่อสารใหเขาใจ ในรูปแบบของรายงานและการนําเสนอไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียนตามหลักสากล
1.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร
การตรงตอเวลา มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละ
สังคม ตลอดจนธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
1.6 มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญ
 หาและ
พัฒนาตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
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2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือระดับ
อนุปริญญาสาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเทา ใชเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศ/ ขอบังคับ/ ระเบียบที่
เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ
เทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2552 นอกจากนี้ การเทียบโอนในหมวดวิชาเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ของสภาวิชาชีพบัญชี
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทียบโอนรายวิชา ปละ 270 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
270
270
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
270
270
270
270
270
270
540
540
540
270
270
270

2559
270
270
540
270

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
3,888,000 7,776,000 7,776,000 7,776,000 7,776,000
(คนละ 7,200 บาท/ภาคการศึกษา)
คาบํารุงภาคฤดูรอน
972,000 972,000
972,000 972,000
(คนละ 3,600 บาท)
รวมรายรับ
4,968,000 9,828,000 9,828,000 9,828,000 9,828,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

667,920 1,190,640 3,216,180 5,045,700 5,045,700
425,040 757,680 2,046,660 3,210,900 3,210,900
993,600 1,771,200 4,784,400 7,506,000 7,506,000
2,086,560 3,719,520 10,047,240 15,762,600 15,762,600
121,440 216,480 584,760 917,400 917,400
121,440 216,480 584,760 917,400 917,400
2,208,000 3,936,000 10,632,000 16,680,000 16,680,000
120
240
630
1,020
1,020
18,400 16,400.00 16,876.19 16,352.94 16,352.94

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
96
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
134
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554)
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4.4.8 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพมิ พ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งไดพิจารณาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม ที่สําคัญเปนการพัฒนาดาน
การเรียนการสอนใหตรงกับยุทธศาสตรหรือจุดเนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดานแมพิมพ
และเปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู ความชํานาญ เชิงปฏิบัติการดานแมพิมพ
งานที่เกี่ยวของกับการควบคุม การออกแบบ และการผลิตเครื่องมือและแมพิมพในงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยใหคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใหมีความรู ความชํานาญเชิงปฏิบัติการดานวิศวกรรมแมพิมพ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในงานที่เกี่ยวของกับการควบคุม การออกแบบ การผลิตเครื่องมือ
และแมพิมพในงานอุตสาหกรรม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานการควบคุม การออกแบบ การผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
ในงานอุตสาหกรรมและมีทักษะในดานการทํางานเปนทีม สามารถบริหารจัดการ การทํางานไดอยางเหมาะสม
และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมัน่ เพียร
และมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีลกั ษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
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(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสาร
(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่นๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา 4 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2559
30
30
30
30
120
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 9,700 บาท/ภาคการศึกษา)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
120,000

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
120,000 120,000
120,000

2559
120,000

582,000 1,164,000 1,746,000 2,328,000 2,328,000
82,500 165,000 247,500
330,000 330,000
784,500 1,449,000 2,113,500 2,778,000 2,778,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

78,450 144,900 211,350 277,800 277,800
117,675 217,350 317,025 416,700 416,700
39,225
72,450 105,675 138,900 138,900
353,025 652,050 951,075 1,250,100 1,250,100
588,375 1,086,750 1,585,125 2,083,500 2,083,500
196,125 362,250 528,375 694,500 694,500
196,125 362,250 528,375 694,500 694,500
784,500 1,449,000 2,113,500 2,778,000 2,778,000
30
60
90
120
120
26,150
24,150
23,483
23,150
23,150

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
109
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
147
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัตหิ ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
และแมพิมพ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
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4.4.9 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งไดพิจารณาเพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม ที่สําคัญเปนการพัฒนาดานการเรียน
การสอนใหเปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามขอบังคับของสภาวิศวกร ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว สรุปขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมใหมีความรู ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่จําเปนสําหรับงานดานวิศวกรรรมสิ่งแวดลอม
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูง
ตอไป
1.3 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและสามารถติดตอสื่อสาร
กับบุคคลอื่น ๆ ไดเปนอยางดีและมีทักษะในดานการทํางานเปนทีม สามารถบริหารจัดการ การทํางานไดอยาง
เหมาะสมและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.4 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีลักษณะดังนี้
(1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง
(2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
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(4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปน
อยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตที่คิด
สรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2552
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
3.1 แผนรับนักศึกษา 4 ป ปละ 30 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2556
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558 2559
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2560
30
30
30
30
120
30

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
(คนละ 4,000 บาท)
คาบํารุงการศึกษา
(คนละ 9,700 บาท/ภาคการศึกษา)
คาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556
120,000

ปงบประมาณ
2557
2558
2559
120,000 120,000
120,000

2560
120,000

582,000 1,164,000 1,746,000 2,328,000 2,328,000
82,500 165,000 247,500
330,000 330,000
784,500 1,449,000 2,113,500 2,778,000 2,778,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 10%
2. คาใชจายดําเนินงาน 15%
3. ทุนการศึกษา 5%
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 45%
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 25%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

78,450 144,900 211,350 277,800 277,800
117,675 217,350 317,025 416,700 416,700
39,225
72,450 105,675 138,900 138,900
353,025 652,050 951,075 1,250,100 1,250,100
588,375 1,086,750 1,585,125 2,083,500 2,083,500
196,125 362,250 528,375 694,500 694,500
196,125 362,250 528,375 694,500 694,500
784,500 1,449,000 2,113,500 2,778,000 2,778,000
30
60
90
120
120
26,150
24,150
23,483
23,150
23,150

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
110
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
148
หนวยกิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
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4.4.10 พิจารณาอนุมัติการขอแกไขรหัสวิชา เพิ่มรายวิชา และแกไขคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นสมควรขอแกไขรหัสวิชา เพิ่มรายวิชา และแกไข
คําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2552) จํานวน 6 หลักสูตร โดยไดนําเสนอผานการพิจารณาของที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 และ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชนตอนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเริ่มใชขอมูลการแกไข และเพิ่มเติมดังกลาวขางตน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป โดยมีรายละเอียดการขอแกไขดังตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบการขอแกไขรหัสวิชา และเพิ่มรายวิชา
จากเดิม
ปรับปรุง
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
493-11-01
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Sciences for Life Quality
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
493-11-02
Human and Environment

………………….………………………………………….
……………………………….…………………………….
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
493-11-04
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Sciences for Life Quality
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
493-16-05
Human and Environment

5) กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
491-11-01 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
499-11-01 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics

5) กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
491-11-01 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
499-11-01 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
499-11-02 สถิติขั้นตน
3(3-0-6)
Basic Statistics
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ตารางเปรียบเทียบการขอแกไขคําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายเดิม
คําอธิบายผูทรงคุณวุฒิขอปรับ
499-11-02 สถิติขั้นตน

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจง
ความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและตอเนื่อง การสุมตัวอยาง
และการแจกแจงกลุมตัวอยางการประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห
การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย

499-11-02 สถิติขั้นตน

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความนาจะเปน การแจก
แจงความนาจะเปนแบบไมตอเนือ่ งและตอเนื่อง การสุมตัวอยาง
การแจกแจงกลุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย

ในการนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 มีมติ
เห็นชอบใหแกไข เพิ่มเติม และใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การแกไขรหัสวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต ไดแก
เดิม 493-11-01 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต แกไขเปน 493-11-04 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
เดิม 493-11-02 มนุษยกบั สิ่งแวดลอม
แกไขเปน 493-16-05 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2. เพิม่ รายวิชา 499-11-02 สถิติขั้นตน ในกลุมวิชาเลือกคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
3. ตามที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแกไขคําอธิบายรายวิชาบางสวน ในรายวิชา
สถิ ติ ขั้ นต น 499-11-02 ด วยนั้ น คณะกรรมการฯ เห็ นว าจะกระทบหลั กสู ตรอื่ นที่ ใช รหั สวิ ชานี้ อยู จึ งให คณะ
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เจ าของรหัสวิ ชา เป นผูดํ าเนินการ โดยประสานกั บคณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหแจงคณะอื่น ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอแกไขรหัสวิชา เพิ่มรายวิชา และแกไข
คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เขาศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติการขอแกไขรหัสวิชา เพิม่ รายวิชา และแกไขคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.4.11 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ดวยวิทยาลัยการจัดการ ไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหวิทยาลัยการจัดการแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ของคณะกรรมการฯ
เรียบรอยแลว โดยมีขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตดานบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศ
2) มีความรู และความชํานาญในการบริหารจัดการธุรกิจอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
3) มีทักษะในการประยุกตองคความรูดานบริหารธุรกิจมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง
และบูรณาการ ในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีระบบ
4) มีทกั ษะการเปนผูนาํ และผูตาม ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) มีทกั ษะในการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรวมทั้งการสรางสิง่ ประดิษฐ
นวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยมาใชไดอยางเหมาะสม
1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง
2) มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
ที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการ
ถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสาร
4) เปนมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพ
เปนอยางดีมีทักษะในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิต
ที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
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2. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ทั้งใน
หรือตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
2.2 ผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนรับนักศึกษา 5 ป ปละ 60 คน โดยรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ดังตารางตอไปนี้
จํานวนนักศึกษาทีค่ าดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ก แบบ ก 2
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
40
40
30
30
40
60
70
80
30
30
40

2559
50
40
90
40

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา แผน ข
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557 2558
30
40
40
30
30
40
60
70
80
30
30
40

2559
50
40
90
40

4. งบประมาณตามแผน
4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาสนับสนุนการจัดการศึกษา
คาบํารุงการศึกษาอัตราเหมาจาย
รวมรายรับ

2555
2556
90,000
90,000
510,000 1,020,000
4,800,000 9,690,000
5,400,000 10,800,000

ปงบประมาณ
2557
2558
2559
120,000
120,000 150,000
1,190,000 1,360,000 1,530,000
11,290,000 12,920,000 14,520,000
12,600,000 14,400,000 16,200,000
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4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. คาเสื่อมครุภัณฑ
4. รายจายอืน่ ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

1,080,000
2,160,000
270,000
540,000
4,050,000

2,160,000
4,320,000
540,000
1,080,000
8,100,000

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

2,520,000 2,880,000 3,240,000
5,040,000 5,760,000 6,480,000
630,000
720,000
810,000
1,260,000 1,440,000 1,620,000
9,450,000 10,800,000 12,150,000

1,350,000 2,700,000 3,150,000 3,600,000 4,050,000
1,350,000 2,700,000 3,150,000 3,600,000 4,050,000
5,400,000 10,800,000 12,600,000 14,400,000 16,200,000
60
120
140
160
180
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000

5. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ องคประกอบของการจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต
รายละเอียด
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาชีพบังคับ
24
24
หมวดวิชาชีพเลือก
3
9
วิทยานิพนธ
12
การคนควาอิสระ
6
หนวยกิตรวม
39
39
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (1) (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554)

