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อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

ดร.พิชัย
นายวัลลภ
รศ.ดร.วิบูลย
ดร.บุญสมหญิง

ผูเขารวมชี้แจง
1. ผศ.สุวิทย
2. ผศ.ฐิติมา
3. นายวิชัย
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสมใจ
นางสาวพัชราภรณ
นายอนนท
นายจิระวัฒน
ผศ.สุรพล
นางสาวญาณิน
นางสาวรุงเรือง

สนแจง
มานะธัญญา
ชื่นแขก
พลเมืองดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วงษยืน
จิโนวัฒน
มาแสง

ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
(ดานกิจการนักศึกษา)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

บุญสรรค
จันทรฉาย
บูชาพันธ
ใจออนนอม
สังฆโสภณ
วิลามาศ
ธารีสรรค

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 ผลการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2555 ทั้งในสวนของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 โดย มทร.ธัญบุรี
ไดมีการประเมินผลการจัดงานในภาพรวมของฝายพิธีการบัณฑิตและไดแจงผลการประเมินการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรใหทราบวา มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยม ทั้งในสวนของบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรและ
สวนของผูขานนามบัณฑิต สําหรับในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะมีการประชุมและรายงานผลใหทราบตอไป
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบ
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1.1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา นายสูบุญ วุฒิวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของ มทร.สุวรรณภูมิ ในฐานะอธิบดีผูพิพากษาภาค 5 ไดรับเลือกจากผูพิพากษาใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ ในประเภทศาลชั้นตน โดยมีคะแนนผลการเลือกตั้งที่สูงมาก ในนามของ
สภามหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความยินดีกับ นายสูบุญ วุฒิวงศ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบและขอแสดงความยินดี
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
2. เสนอเรื่องใหทปี่ ระชุมทราบ
จํานวน 7 รายการ
3. เสนอเรื่องสืบเนื่อง-เรื่องคางพิจารณา
จํานวน - รายการ
4. พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
จํานวน 4 รายการ
5. พิจารณาเรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
จํานวน - รายการ
6. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
จํานวน 1 รายการ
จํานวน 1 รายการ
7. พิจารณาเรื่องการอนุมัตหิ ลักสูตร
8. พิจารณาเรื่องการอนุมัติผูสาํ เร็จการศึกษา
จํานวน 2 รายการ
9. เรื่องอื่น ๆ
จํานวน 2 รายการ
ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของรับทราบ
รวมทั้งไดสงประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2555
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1.2.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครัง้ ที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
24 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมไดอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยมี
ดร.กิจจา ใจเย็น เปนประธานกรรมการ นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ นายโอภาส เขียววิชัย นายกฤตยตนัย ธารารัตนสุวรรณ
เปนกรรมการ และรศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในขอ 2 ของประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินไว ดังนี้
1. เพื่อใหอธิการบดีไดมีโอกาสพิจารณาทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา วาตรงกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยหรือไม
2. เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออนของการบริหารงานและสามารถนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข
และพัฒนางานตอไป
3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการทํางานของอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแสดง
ความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการบริหารงานแกอธิการบดี
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีไดดําเนินการประเมินผลตั้งแตวันที่
27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 จนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
พ.ศ.2551 ทุกประการ และตอจากนั้น ไดนําผลการประเมินเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑขอ 7.6 และขอ 7.7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2551 ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรใหนําผลการประเมินเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อแจงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554) ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ใหคะแนนประเด็นการประเมินจํานวน 10 ขอ
ในระดับ 5 จํานวน 6 ขอ คิดเปนรอยละ 60 และใหคะแนนในระดับ 4 จํานวน 4 ขอ คิดเปนรอยละ 40 ดังตารางที่ 1
โดยมีสรุปผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี และขอเสนอแนะดังตารางที่ 2
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หนา

ตารางที่ 1 สรุประดับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ระดับคะแนนการประเมินผล
ลําดับที่
ประเด็นการประเมิน
การปฏิบัติงานในภาพรวม
1
ภาวะผูน ํา
4
2
วิสัยทัศนของผูบริหาร
5
3
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการผลิตบัณฑิต
5
4
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการพัฒนานักศึกษา
5
5
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาและสงเสริม
4
ทรัพยากรบุคคล
6
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการวิจัย
4
7
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการ
5
8
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศาสนาและ
5
ศิลปวัฒนธรรม
9
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการบริหารและการจัดการ
4
10
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานความรวมมือกับ
5
หนวยงาน / สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี และขอเสนอแนะ
ลําดับที่
คุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ขอเสนอแนะ
ภาวะผูน าํ
1
อธิการบดีมีภาวะผูนํา มีความขยัน อดทน และ 1.1 ในการบริหาร 4 ศูนย อธิการบดี ควรรับฟง
มุงมั่น ในการพัฒนาองคกร จนทําใหมหาวิทยาลัย ขอมูลขาวสารตาง ๆ จากทุกฝายที่เกี่ยวของ
ในภาพรวมเจริญกาวหนา ภายใตงบประมาณที่ ใหมากขึ้น เพื่อใชประกอบการตัดสินใจที่
จํากัด และทั้ง 4 ศูนย มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของ ถูกตองมากยิ่งขึ้น
1.2 ในบางสถานการณอธิการบดีในฐานะ
สถานประกอบการ ผูปกครอง และศิษยเกา
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ควรตัดสินใจ
ใหเฉียบขาดและรวดเร็วเหมาะสม เพื่อที่จะ
สามารถแกปญหาไดทันตอเหตุการณ
วิสัยทัศนของผูบริหาร
2
อธิการบดีเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน สามารถกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยที่มี 4 ศูนย ไดเปนผลสําเร็จ
จนเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ ผูปกครอง
และศิษยเกา

5
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ลําดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ที่
3 ดานการผลิตบัณฑิต
อธิ ก ารบดี ไ ด ส นั บ สนุ น ให ม หาวิ ท ยาลั ย ผลิ ต
บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ของสถาน
ประกอบการ จนสามารถแข ง ขั น กั บบั ณฑิ ตที่ จ บ
จากมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีชื่อเสียงมายาวนานได
และบัณฑิตที่ไดเขาทํางาน ก็สามารถพัฒนางาน
ของตนเอง จนเปนผูนําขององคกรได

4

5

ดานการพัฒนานักศึกษา
อธิ ก ารบดี ไ ด ส นั บ สนุ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
โดยจัดใหมีกิจกรรม ทั้งดานการศึกษา กีฬา และ
กิ จ กรรมส ง เสริ ม ทั ก ษะนั ก ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ยั ง ได
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ด า นภาษาอั ง กฤษ
โดยจัดตั้งศูนยภาษาและการสอบ TOEIC ซึ่งเปน
ประโยชนตอนักศึกษาในการสมัครงาน
ดานการพัฒนาและสงเสริมทรัพยากรบุคคล
อธิ ก ารบดี ไ ด กํ า หนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรไว
อย า งชั ด เจน ทั้ ง สายผู ส อนและสายสนั บ สนุ น
โ ด ย กํ า ห น ด ใ ห ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝ กอบรม
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะสาย
ผูสอนไดสงเสริมใหอาจารยไดไปศึกษาตอปริญญา
เอกเพิ่มขึ้น

หนา

6

ขอเสนอแนะ
3.1 อธิ ก ารบดี ค วรเพิ่ ม การสนั บ สนุ น ให
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ มี
การเตรียมความพรอมดานภาษา ตลอดจน มี
ทักษะในการใชคอมพิวเตอร เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558
3.2 ควรเร ง ปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ ที่ ชํ า รุ ด ให
สามารถกลับมาใชงานไดโดยเร็ว และควร
เพิ่ ม เติ ม ครุ ภั ณ ฑ ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง สื่ อ
การเรี ย นการสอนให ค รบทุ ก ห อ งเรี ย น
เพื่อรองรับการสอนของอาจารย ที่จะสามารถ
ถายทอดความรูใหกับนักศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5.1 อธิการบดีควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
รักที่จะทํางานอยูในองคกร โดยการกําหนด
ภาระงานใหชัดเจน อันจะมีผลตอการประเมินผล
การปฏิบัติงานและวิเคราะหภาระงาน เพื่อ
การจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
5.2 ควรกําหนดภาระงานแกอาจารย ใหชัดเจน
การมอบใหอาจารยผูสอนไปทํางานธุรการ ทํา
ใหอาจารยผูสอน ไมสามารถพัฒนางานเปนการ
ทําวิจัยและผลงานวิชาการได

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555

ลําดับที่

คุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี

6

ดานการวิจัย
อธิการบดีไดสงเสริมใหคณาจารยทํางานวิจัย
รวมกับชุมชนในทองถิ่น เพื่อแกปญหาของทองถิ่น
และไดเนนใหนักวิชาการทํางานวิจัย เปนชุดโครงการ
เพื่อที่จะสามารถแก ปญหาไดครบถวนในคราว
เดียวกัน
ดานการบริการวิชาการ
อธิการบดีไดเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ในการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก
โดยการรวมมือกับองคกรตาง ๆ
ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
อธิ การบดี ให การสนั บสนุ นงานการทํ านุ บํ ารุ ง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ
ในปฏิทินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะ
พร อมทั้ งสอดแทรกคุ ณธรรมและจริ ยธรรมไว ในทุ ก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไดเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษใหนักศึกษาไดรับฟงเปนครั้งคราว
ดานการบริหารและการจัดการ
ในการบริหารและจัดการ 4 ศูนย ของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีไดมอบหมายใหคณบดี เปนผูบริหาร
ดานวิชาการ และผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร
เปนผูบริหารสายสนับสนุนพื้นที่ใดที่ไมมีคณบดี
ประจํา ก็ไดแตงตั้งรองคณบดีประจําศูนยหรือ
ผู ป ระสานงานของคณะเป น ผู ดํ า เนิ น การแทน
คณบดี

7

8

9

หนา

ขอเสนอแนะ
5.3 ควรเพิ่มการจัดสรรเงินผลประโยชนสะสม
บางสวน มาใชสงเสริมการพัฒนาอาจารย เพื่อ
เรงรัดการปรับคุณวุฒิปริญญาเอกใหมากขึ้น
เพื่อใหไดตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และมีผลตอการเปด
หลักสูตรใหมตามที่คณะไดวางแผนไว
6.1 อธิการบดีควรเรงรัดการเพิ่มจํานวน
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใหเปนที่
ยอมรับของสังคมวิ ชาการ และสามารถ
แกปญหาของชุมชนและสังคมได
6.2 ควรพัฒนานักวิจัยรุนใหมใหมีมากขึ้น

ควรจั ดกิ จ กรรมในการทํ า นุ บํา รุ ง ศาสนา
และศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย า งสม่ํ า เสมอและ
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น

9.1 อธิการบดีควรกระจายอํานาจในการ
บริ ห ารจั ด การให เ บ็ ด เสร็ จ ภายในศู น ย
เพื่อใหการดําเนินการในทุกดานดําเนินไป
ด ว ยความรวดเร็ ว และทั น ต อ เหตุ ก ารณ
โดยการมีรองอธิการบดีประจําศูนย ทําหนาที่
แทนอธิ ก ารบดี อั น จะช ว ยแบ ง เบาภาระ
อธิการบดี ซึ่งจะทําใหปญหาตาง ๆ ลดนอยลง

7
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ลําดับที่

คุณภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี

10

ดานความรวมมือกับหนวยงาน / สถาบันการศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
อธิการบดีไดสนับสนุนใหมีระบบเครือขาย
ที่เชื่อมโยง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารเชิ ญ อาจารย จ าก
ตางประเทศมาเปนอาจารยสอนดานภาษา และ
ไดจัดสงนักศึกษาไปฝกอบรมดานภาษาในตางประเทศ
ด วย อี กทั้ งยั งได ลงนามความร วมมื อกั บ สถาน
ประกอบการหลายแหง ในโครงการสหกิจศึกษา
ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะในการทํางานของนักศึกษา
จนเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ในสถานการณฉุกเฉิน อธิการบดีไดใชภาวะ
ผูนําในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม โดยการจัดตั้ง
ศูนยอพยพสําหรับผูประสบอุทกภัยขึ้นที่ศูนยนนทบุรี
(เขตเหนือ) และไดกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการ
ศูนยอยางดี จนเปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลกินรี
จากสมั ช ชานั ก จั ด รายการข า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ

หนา

ขอเสนอแนะ
9.2 เพิ่มความเขมขนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเชิงรุกอยางตอเนื่องในทุกศูนย
พื้นที่
9.3 ควรพิจารณาใช Video Conference
แทนการเชิญประชุม เพื่อประหยัดเวลาและ
คาใชจาย ในการเดินทางของผูบริหาร
9.4 ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานฐาน
ขอมูลกลางที่เปนปจจุบันของมหาวิทยาลัย
เพื่อลดภาระของหนวยงานตาง ๆ ในการ
จัดสงขอมูลตามคําขอ ซึ่งมีมากในแตละป

8
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9

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2551 ขอ 7.7 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 15 สิงหาคม 2554)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระที่ 2 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2554) ซึ่งมีการสรุปผล
และใหขอมูลไวอยางชัดเจนในรายงานฉบับเต็ม และเห็นควรใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะจากการประเมินผล
ไปปรับปรุงแกไขตอไป
1.2.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดอนุมัติให รองศาสตราจารยนภัทร วัจนเทพินทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร เขารวมประชุมวิชาการดานอุดมศึกษาไทย – ไตหวัน
ครั้งที่ 2 (2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ระหวางวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2555 ณ ประเทศ
ไตหวัน และไดรับเชิญเปนผูบรรยายใน Parallel session 2: University – Industry Cooperation รวมกับ
President Tan-Kusin Su แหง Kun Shan University, Taiwan โดยมี Asst.Prof.Dr.Janjira Worgkhomthong,
President of Christain University เปนประธานในที่ประชุม ซึ่งในการบรรยายดังกลาวมีผูสนใจเขาฟงประมาณ
100 คน โดยผูบรรยายทั้ง 2 ทานใชเวลาในการบรรยายคนละ 20 นาที และมีการอภิปรายและตอบคําถาม
รวมทั้งฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมเปนเวลาประมาณ 30 นาที โดย รองศาสตราจารยนภัทร วัจนเทพินทร
เปนผูนําเสนอใน 6 หัวขอเรื่องดังนี้
1. Historical background
2. UIC-perspectives
3. RMUT-I Cooperation
4. RMUT- Excellence Center
5. RMUT Innovation Business Network
6. Fact of success
ผลการนําเสนอพบวา มีผูใหความสนใจจํานวนมาก ซึ่งขอมูลประกอบการนําเสนอดังกลาว ผูจัดงาน
จะนําขึ้นออนไลนไวที่ www.tw-th-forum.ntust.edu.tw เพื่อใหผูที่สนใจทั้งจากประเทศไทยและไตหวันสามารถ
ดาวนโหลดขอมูลไปใชประโยชนได โดยมีกําหนดที่จะจัดการประชุมครั้งตอไปในประเทศไทย
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ ของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีขอเสนอแนะใหเผยแพรขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่ไปนําเสนอ
ณ ประเทศไตหวันครั้งนี้ ใหที่ประชุมนายกสภาฯ และอธิการบดี 9 มทร.ไดรับทราบดวย เพื่อเปนการกระตุนใหมี
การผลิตผลงานในลักษณะนี้ในทุก มทร.ตอไป
1.2.4 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดรับจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ.2554 ไปพลางกอน โดยไดรับจัดสรรงบประมาณครึ่งปแรก เปนเงินจํานวน 250,938,095.00 บาท กําหนด
แผนการใชจายในไตรมาสที่ 1 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 137,641,005.00 บาท มีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 44,730,4497.30 บาท คิดเปนรอยละของแผนรายไตรมาส 32.50 และคิดเปนรอยละใน
ภาพรวม 17.83
ในเดือนมกราคมสํานักงบประมาณไดพิจารณาใหความเห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งแผนการใชจายในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยไดปรับ
แผนการใชจายใหสอดคลองกับงบประมาณที่ใชจริง และปรับแผนการใชจายในแตละไตรมาสใหสอดคลอง
กับแผนการดําเนินงาน
รายงานผลการใชจา ยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
1. ภาพรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 664,596,400.00 บาท
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจายงบประมาณยอดสะสมทั้งสิ้น 229,304,309.58 บาท คิดเปนรอยละ 34.50
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกําหนด สูงกวาแผนรอยละ 2.99 และต่ํากวา
มาตรการเรงรัดการใชจายตาม มติคณะรัฐมนตรี รอยละ 7.50 ดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการใชจา ยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (ภาพรวม)
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2
เปรียบเทียบกับแผนการใชจา ยของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.)
รายการ

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

แผนการใชจาย มทรส. 664,596,400.00
บาท
การใชจายจริง
รอยละ

แผนการใชจายเงิน (ยอดสะสม)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

44,730,497.00 209,438,700.00 402,004,900.00 664,596,400.00
44,730,497.00 229,304,309.58
6.73
34.50
-

เปาหมาย มทรส.

รอยละ

6.73

31.51

60.49

100.00

มติ ครม.

รอยละ

20.00

เปรียบเทียบ แผน มทรส.

รอยละ

67.00
-

93.00
-

เปรียบเทียบ มติ ครม.

รอยละ

42.00
2.99
(สูงกวาแผน)
-7.50
(ต่ํากวาแผน)

-

-

(เปนไปตามแผน)
-13.27
(ต่ํากวาแผน)

แผนภูมิที่ 1 แสดงการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2
เปรียบเทียบกับแผนการใชจา ยของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.)
(รอยละ)

2. งบลงทุน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณงบลงทุน รวมทั้งสิ้น 190,306,500.00 บาท
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ยังมิไดมีการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ต่ํากวาแผนรอยละ 8.37 และต่ํากวามาตรการเรงรัดการใชจายตามมติคณะรัฐมนตรี รอยละ 23.00
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการใชจา ยงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบลงทุน)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
เปรียบเทียบกับแผนการใชจา ยของมหาวิทยาลัยและมาตรการเรงรัดการใชจาย (มติ ครม.)
แผนการใชจายเงิน (ยอดสะสม)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
15,938,000.00 72,800,800.00 190,306,500.00

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
190,306,500.00

ไตรมาสที่ 1
-

การใชจายจริง

บาท
รอยละ

-

-

-

-

เปาหมาย มทรส.

รอยละ

0.00

8.37

38.25

100.00

มติ ครม.

รอยละ

10.00

เปรียบเทียบ แผน มทรส.

รอยละ

43.00
-

72.00
-

เปรียบเทียบ มติ ครม.

รอยละ

23.00
-8.37
(ต่ํากวาแผน)
-23.00
(ต่ํากวาแผน)

-

-

รายการ
แผนการใชจาย มทรส.

(เปนไปตามแผน)
-10.00
(ต่ํากวาแผน)

ผลการดําเนินงานในสวนของงบลงทุน รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. สิ่งกอสราง จํานวน 8 รายการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 135,518,300.00 บาท ยังไมมีผลการเบิกจาย
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงาน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบลงทุน) ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2
รายการสิ่งกอสราง
ที่

ผลผลิต /รายการ

รวมทั้งสิน้
1) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท
สิ่งกอสราง

จํานวน

หนวยนับ

8
6

รายการ
รายการ

1

หลัง

ผูกพันเดิม

ผลการดําเนินงาน

135,518,300.00
107,018,300.00

2

อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค

1

หลัง

ผูกพันเดิม

3

ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ
เอนกประสงคฯ
ปรับปรุงและตอเติมอาคารเรียน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ชางยนต เขตใต)

1

โครงการ

ผูกพันใหม

1

โครงการ

ปเดียวจบ

4

งบประมาณ

15,938,000.00 ส ง มอบเรี ย บร อ ยแล ว งบประมาณ
ที่ไดรับตองโอนกลับคืนไปยังรายการ
อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค
29,955,000.00 ยังไมมีการเบิกจาย เนื่องจาก
อยูระหวางการใชงบประมาณเงินกัน
เหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ.2554
15,105,000.00 อยูระหวางการปรับรายละเอียด BOQ
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม
21,203,400.00 ของสํานักงบประมาณ
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ดานสังคมศาสตร
กอสรางอาคารอัฒจันทร
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ผลการดําเนินงาน

อยูระหวางการปรับรายละเอียด BOQ
13,500,000.00 เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม
ของสํานักงบประมาณ

1

งาน

ปเดียวจบ

1
2

โครงการ
รายการ

ปเดียวจบ

11,316,900.00
28,500,000.00

1
1

งาน
ระบบ

ปเดียวจบ
ปเดียวจบ

15,000,000.00 อยูระหวางการปรับรายละเอียด BOQ
13,500,000.00 เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหม
ของสํานักงบประมาณ

2. รายการครุภัณฑ จํานวน 27 รายการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 54,788,200.00 บาท ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 รายการ และอยูระหวางการจัดทํารายละเอียด จํานวน 24 รายการ
3. ผลผลิต
ผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามผลผลิต พบวาผลผลิตที่มีการเบิกจายแลวเสร็จทั้งสิ้น 2 ผลผลิต
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
จําแนกตามผลผลิต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ผลผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ผลงานบริการวิชาการแกสังคม
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
3,217,300.00
9,014,700.00
163,870,300.00

ผลการใชจาย
ไตรมาสที่ 2
3,217,300.00
9,014,700.00
65,608,785.77

480,585,100.00

151,029,870.81

31.43

5,959,000.00
1,950,000.00
664,596,400.00

383,673.00
49,980.00
229,304,309.58

6.44
2.56
34.50

รอยละ
100.00
100.00
40.04

4. งบรายจาย
ผลการใชจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย พบวา อัตราการเบิกจายงบเงินอุดหนุน มีการ
เบิกจายสูงสุด รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
จําแนกตามงบรายจาย
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

งบรายจาย
งบเงินอุดหนุน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบรายจายอื่น
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
113,056,500.00
185,217,500.00
103,558,900.00
72,457,000.00
190,306,500.00
664,596,400.00

ผลการใชจาย
รอยละ
ไตรมาสที่ 2
106,942,573.00 94.59
87,703,669.31 47.35
34,067,443.95 32.90
590,623.32
0.82
0.00
229,304,309.58 34.50

การใชจายงบประมาณที่เกิดความลาชา เนื่องจากอยูในชวงระยะเวลาดําเนินการเดียวกันกับ
งบประมาณฟนฟูเยียวยาผูประสบอุทกภัย จํานวน 273 รายการ จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 234,791,600.00 บาท
ซึ่งงบประมาณดังกลาวตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(1) (4) มาตรา 27(1)(2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อไมใหกระทบตอการเสนอขอ
งบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้
1. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
2. ศึกษาหลักเกณฑใหมของทางราชการ และดําเนินการปรับแผนการกอสราง และการจัดซื้อจัดจาง
ใหเขากับหลักเกณฑใหม
3. เตรียมขอมูลที่สมเหตุสมผล เชน การที่ทางราชการประกาศใหใชหลักเกณฑใหมในการ
จัดซื้อจัดจาง และการที่หนวยงานไดรับงบประมาณ พ.ศ.2555 ลาชากวาปปกติหลายเดือน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามมติ ครม. ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการชี้แจงงบประมาณเมื่อถึงวาระที่
กฎหมายงบประมาณป พ.ศ.2556 เขาสูการพิจารณาตามขั้นตอนตางๆตอไป
1.2.5 รายงานผลการใชจา ยงบประมาณเพือ่ ซอมแซมสภาพกายภาพจากการเกิดอุทกภัย
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 วาระที่ 5.2
ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องการใชจายงบประมาณเพื่อซอมแซมสภาพกายภาพซึ่งเปนผล
มาจากการเกิดอุทกภัย ในวงเงินไมเกิน 60 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติไปแลวมารายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบวามีผลการดําเนินการที่เปนรูปธรรมอยางไรบาง เพื่อเปนการติดตามความกาวหนา รวมถึงรับทราบวา
ไดรับงบประมาณ เพียงพอหรือไม นั้น
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลผลการใชจายงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้
1.ผลการใชจายเงินรายไดสะสมเพื่อซอมแซมสภาพกายภาพเปนกรณีจําเปนเรงดวน (ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคารเรียน / อาคารสํานักงาน และสิ่งกอสรางอื่นๆ และอาคารที่พักบุคลากรและ
นักศึกษา) ที่ไดรับอนุมัติใหจายไดในวงเงินไมเกิน 60 ลานบาท
ลําดับที่

ประเภทรายการ

1.1
1.2
1.3

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อาคารเรียน/อาคารสํานักงานและสิ่งกอสรางอืน่
อาคารที่พกั บุคลากร
รวม

จํานวน
รายการ
17
32
5
54 รายการ

งบประมาณ(บาท)
10,808,851.58
3,319,561.00
478,799.32
14,607,211.90

2. ผลการจายเงินเยียวยาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบอุทกภัย โดยใชเงินรายไดสะสม
ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมัติใหจายไดในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท สรุปจํานวนผูไดรับการชวยเหลือรวมทั้งสิ้น
764 ราย ๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 3,820,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีงานปรับปรุงและซอมแซมอีกหลายรายการที่อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา
รูปแบบรายการ การเสนอขออนุมัติ และอยูในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งจะรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการใชจายงบประมาณเพื่อซอมแซมสภาพกายภาพ
จากการเกิดอุทกภัย
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการใชจายงบประมาณเพื่อซอมแซมสภาพกายภาพ
จากการเกิดอุทกภัย โดยมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการโดยอาจตองประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งนี้ ใหระมัดระวังในดานกฎหมายในเรื่องของการจัดหา และการจัดซื้อจัดจางเพื่อหาบุคคล
ที่จะมาดําเนินการซอมแซม โดยขอใหอธิการบดีรับเปนนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยวา ใหเรงรัดและดําเนินการ
โดยรวดเร็ว ทั้งในสวนที่เปนบานพัก และสวนที่เปนอาคารเรียน รวมถึงอาคาร/หองเรียนที่น้ําไมทวมแตอยูใน
สภาพที่ไมสามารถใชงานได มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไปดวย
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1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานตามขอรองเรียนของ ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์ ตอนายกสภาฯ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เนื่องดวย ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะศิลปศาสตร ไดสงหนังสือลงวันที่
3 มีนาคม 2555 เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอใหสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาและวินิจฉัย กรณีกระบวนการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ภณรัตน
คชสิทธิ์ มีขอสงสัยใน 3 ประเด็นที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก และใครขอใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการสรรหา
ผูอํานวยการ พ.ศ.2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําเรื่องดังกลาวรายงานตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแลว
และนายกสภามหาวิทยาลัยมีวินิจฉัยวา ตามขอรองเรียนยังมิใชประเด็นวาเกิดความไมชอบดวยกฎหมายขึ้น
แตเปนเรื่องความเหมาะสมที่อาจตองปรับปรุง และใหรวบรวมไวเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาตอไป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบขอรองเรียนและการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดจัดสงคําวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยพรอมรายละเอียดขอชี้แจงเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหผูรอง (ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์) รับทราบ
เรียบรอยแลว
2. มหาวิทยาลัยไดมอบใหสภาคณาจารยนําเสนอขอมูลในการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว โดย
อาจจัดทําเปนรางขอบังคับฯ หรือจัดทําเปนขอเสนอแนะเปนประเด็นตางๆ และสงใหมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป โดยไดแนบเอกสารรายละเอียดขอมูลทั้งหมดดังขอ 1 ใหสภาคณาจารยไวดวยแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงานตามขอรองเรียนของ ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์
ตอนายกสภาฯ/กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบขอรองเรียนของ ผศ.ภณรัตน คชสิทธิ์ ตอนายกสภาฯ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีมติดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 ทุกประการ
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําขอบังคับฯ
วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.2553 เขาพิจารณาในที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อรวมกัน
ศึกษาและระดมความคิดเห็น และเมื่อที่ประชุมมีมติเห็นสมควรใหปรับปรุงแกไขในสวนใด ใหยกรางและนําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป รวมถึงในกรณี
ที่มีขอบังคับอื่นใดที่เห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไข ขอใหที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการตั้งเปนขอสังเกต
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันดวย
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1.2.7 รายงานการเปนเจาภาพจัดประชุมสภาคณบดีครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
ตามที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดสมัครเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย และจากการประชุมสภาคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ประชุมมีมติแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ อยูเปนสุข คณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนรองประธานสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และที่ประชุม ไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนเจาภาพในการจัดการประชุมสภาคณบดีฯ ในวันพฤหัสบดีที่
31 พฤษภาคม 2555 โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลั ยตางๆ ประมาณ 74
มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานการเปนเจาภาพจัดประชุมสภาคณบดีครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
มติสภา มทร. สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการเปนเจาภาพจัดประชุมสภาคณบดีครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
1.2.8 รายงานภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รุนปการศึกษา 2553
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดรับผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รุนปการศึกษา 2553 ในชวงเวลาที่บัณฑิตมาฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 เมษายน 2555
จาก มทร.ธัญบุรี โดยมีจํานวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 2,334 ราย และมีจํานวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม 2,329 ราย คิดเปนรอยละ 99.79 ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอรายงานผลการสํารวจซึ่งสรุปไดวา บัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (งานใหม) 1,794 ราย คิดเปน
รอยละ 84.30 และจํานวนบัณฑิตที่ยังมิไดทํางาน 334 ราย คิดเปนรอยละ 15.70
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2553
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2553 โดยมีขอเสนอแนะใหมีการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. ควรวิเคราะหจาํ นวนผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดงานทําแยกตามศูนยพนื้ ที่และสาขาวิชา
2. ควรมีการเปรียบเทียบกับขอมูลผลสํารวจของปกอนๆ วา ตัวเลขภาวะการมีงานทํายังคงที่หรือ
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะ คือ
1) เปลี่ยนแปลงตามสภาวะการมีงานทําของประเทศ ซึ่งดูจากตัวเลขสถิติระดับชาติ
2) เปลี่ยนแปลงตามสาขาแตละสาขา
3. ควรเปรียบเทียบกับขอมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปดสอนในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุม
ราชมงคล และควรพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือนแรกบรรจุดวย
4. ควรมีการวิเคราะหหาเหตุผลประกอบผลการสํารวจ ซึ่งอาจเปนเพราะเรื่องของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
จะไดดําเนินการปรับปรุงที่หลักสูตร หรือถาเปนเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ จะเปนการสะทอนวาคนที่จบจากศูนยหนึ่ง
มีงานทํามากกวาอีกศูนยหนึ่ง ซึ่งผลการวิเคราะหจะเปนประโยชนในทางปฏิบัติมากขึ้น
5. การแสดงแผนภูมิภาวะการมีงานทําของผูสาํ เร็จการศึกษา ควรมีแผนภูมิแบบอืน่ ๆประกอบดวย
เพื่อความชัดเจนของขอมูล เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบัณฑิตของแตละคณะซึ่งมีจํานวนมากนอยตางกัน เปนตน
6. ควรมีการวิเคราะหสาเหตุของบัณฑิตที่ยังไมมีงานทําดวย เนื่องจากการสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของผูสําเร็จการศึกษาไดดําเนินการหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาไปแลวเปนระยะเวลาถึง 1 ป
7. ควรมีการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมที่เปนรูปธรรมเพื่อใหนํามาใชประโยชนได เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ความเจริญกาวหนาของบัณฑิตในการทํางาน และการไดงานทําตรงตามสาขา
ที่เรียน เปนตน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมกลาโหม อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี จํานวน 32 หนา
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2555 โดยมีการแกไขตารางการแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
ของอาจารย ในวาระที่ 4.4.1 หนา 27 – 29 เปนดังนี้
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ขอมูลเดิม
ชื่อ - สกุล
ผศ.กุลประภัสสร สุขีโรจน

คุณวุฒิ
บช.ม

สาขาวิชา
การบัญชี
ทั่วไป

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
ผศ.เสนีย
พวงยาณี
บช.ม.
บธ.บ.

นางชลอ

ผศ.ทรงวิทย

หนูอินทร

เจริญกิจธนลาภ

บช.ม

บช.ม.

นางนราภรณ

สุขอยู

บช.ม

นางสุภานันต

จันทรตรี

บช.ม.

การบัญชี
ทั่วไป
การบัญชี
ทั่วไป
การบัญชี
ทั่วไป
การบัญชี
ทั่วไป

นางสาวมาลี

นายศักรินทร

นางนราภรณ

พรหมชะออน

บช.ม.

ถิรธรรมพล

บธ.บ.
บช.ม.

สุขอยู

บช.บ.
บช.ม

นางสาวสุกัญญา วงษลคร

บช.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การบัญชี
ทั่วไป
ธุรกิจศึกษา การบัญชี
การบัญชี
ทั่วไป
การบัญชี
การบัญชี
ทั่วไป
การบัญชี
การบัญชี
ทั่วไป
การบัญชี
การบัญชี

สาเหตุ
เปน อ.ประจํา
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554
เปน อ.ประจํา
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554
เปน อ.ประจํา
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554

เปน อ.ประจํา
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554

หมายเหตุ รายละเอียดการปรับแก มีดังนี้
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย นายเสนีย พวงยาณี

อาจารย

นางสาวมาลี พรหมชะออน

อาจารย

นายศักรินทร ถิรธรรมพล

อาจารย

นางสาวสุกัญญา วงษลคร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บช.ม.
บธ.บ.

การบัญชีทั่วไป
ธุรกิจศึกษา การบัญชี
การบัญชีทั่วไป
การบัญชี
การบัญชีทั่วไป
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

บช.ม.
บธ.บ.
บช.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บธ.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ป
2546
2540

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2553
2548
2551
2546
2554
2548
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ขอมูลเดิม
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
นางสาวจันทรเพ็ญ วรรณารักษ
บธ.ม.

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
การตลาด ผศ.จันทรเพ็ญ
วรรณารักษ
บธ.ม.
วท.บ.
การตลาด ผศ.จันทรวัทน
อัครเมธานนท
บธ.ม.
บธ.ม.
บธ.บ.

นางสาวมารศรี

ประดับทอง

บธ.ม.

นางรสสุคนธ

แยมทองคํา

บธ.ม.

การตลาด

นางรสสุคนธ

นางชุตินันท
ผศ.สุรพล

วิลามาศ
สังฆโสภณ

บธ.ม.
บธ.ม.

การตลาด
การตลาด

นางชุตินันท
วิลามาศ
นางสาวกาญจนาวดี สําลีเทศ

แยมทองคํา

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การตลาด
ชีววิทยา
การตลาด
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจศึกษา การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด
การตลาด

สาเหตุ

เกษียณอายุราชการ

เปน อ.ประจํา
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554

หมายเหตุ รายละเอียดการปรับแก มีดังนี้
ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

ผูชวย
นางจันทรวัทน อัครเมธานนท
ศาสตราจารย

อาจารย

นางสาวกาญจนาวดี สําลีเทศ

คุณวุฒิ

บธ.ม.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

สาขาวิชา

การตลาด
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจศึกษา การตลาด
การตลาด
การตลาด

ป

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2546
2544
2540

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

2548
2544

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ขอมูลเดิม
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
นางสาวโกศล จิตวิรัตน
บธ.ม. บริหารธุรกิจ นางสาวโกศล จิตวิรัตน
บธ.ม.
บธ.ม.
นางนวพร
สังวร
กจ.ม. การจัดการ นายศราวุธ
สังขวรรณะ
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ผศ.ศิรินยา
แตงออน
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ผศ.ศิรินยา
แตงออน
บธ.ม.
ผศ.พจนา
จันทรภาส รอ.ม การจัดการ ผศ.พจนา
จันทรภาส
รอ.ม
นางวรรณวิมล บุญญพงษ บธ.ม. บริหารธุรกิจ นางวรรณวิมล บุญญพงษ
บธ.ม.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
หลักสูตร
รัฐศาสตร
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
บริหารธุรกิจ

สาเหตุ
เปน อ.ประจํา
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554

สภามทร. สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555

หนา

21

หมายเหตุ รายละเอียดการปรับแก มีดังนี้
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย นายศราวุธ สังขวรรณะ

คุณวุฒิ
บธ.ม.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
หลักสูตร
รัฐศาสตร

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ป
2542
2532
2524

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
ขอมูลเดิม
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
ผศ.ชสนา
หยกสหชาติ
วท.ม.
ผศ.ดุษฎี

พรหมทัต

วท.ม.

นางสาวเกษสิริ
วาที่รอยตรีวิญู

ศักดานเรศว
มั่นธรรม

บธ.ม.
วท.ม.

นางสาวสุพรรณี

ชีนะเภท

วท.ม.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตร
การจัดการ
ทรัพยากร

การตลาด
การจัดการ
ทรัพยากร
เศรษฐศาสตร
เกษตร

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ผศ.ชสนา
หยกสหชาติ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาอนุมัติแนวทางการชวยเหลือ/ชดเชย ในการซอมแซมบานพักบุคลากรที่เสียหาย
จากการเกิดอุทกภัย
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ไดอนุมัติ
ใหมหาวิทยาลัยใชเงินรายไดสะสมเพื่อซอมแซมสภาพกายภาพของมหาวิทยาลัยที่เปนกรณีจําเปนเรงดวน
(ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคารเรียน / อาคารสํานักงาน สิ่งกอสรางอื่นๆ และอาคารที่พักบุคลากรและ
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นักศึกษา) ในวงเงินไมเกิน 60 ลานบาท และอนุมัติการจายเงินเยียวยาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบ
อุทกภัย ในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท และตามคําแนะนําของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามความจําเปนเรงดวนเพื่อใหมีความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการซอมแซมสภาพกายภาพกรณีจําเปนเรงดวนไปแลว จํานวน 54 รายการ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 14,607,211.90 บาท โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงซอมแซมในสวนของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และอาคารเรียน/อาคารสํานักงานเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนได สําหรับในการดําเนินงานเพื่อซอมแซม
บานพักของบุคลากรไดมีการดําเนินการไปแลวดังนี้
1.งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง ไดดําเนินการซอมและรวบรวมขอมูลการซอมบานพักที่ประสบ
อุทกภัยที่ศูนยหันตราจากสภาพความเสียหายซึ่งสามารถประเมินคาใชจายในการซอมเพื่อใหบานอยูในสภาพที่
พักอาศัยไดตามหลักพื้นฐานและคาใชจายในการซอมนั้นประเมินจากสภาพจริงที่เขาไปดําเนินการซอม โดยแบง
ประเภทที่พักออกตามแบบที่สรางไดดังนี้
1.1 บานพักอาศัยชั้นเดียว สภาพบานถูกน้ําทวมทั้งหลังถึงหลังคา ผูอยูอาศัยบางทานไดดําเนินการ
ซอมดวยตนเอง บางทานไมไดดําเนินการซอม รอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ แบงเปนสภาพความเสียหายและ
คาใชจายในการซอม ดังนี้
1.1.1 สภาพเสียหายมากที่สุดและรอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ใชงบประมาณในการซอม
21,545 บาท
1.1.2 เสียหายมากแตใชงบประมาณในการซอมนอยที่สุดเนื่องจากผูอยูอาศัยไดดําเนินการ
ซอมเพื่อเขาอยูอาศัยและมหาวิทยาลัยเขาซอมเพิ่มเติม ใชงบประมาณในการซอม 5,235 บาท
1.2 บานพักอาศัย 2 ชั้น สภาพบานถูกน้ําทวมชั้นลางและบางหลังถูกน้ําทวมถึงชั้นที่สอง
สภาพบานสวนใหญชั้นลางเปนปูน ชั้นที่สองเปนไม ผูอยูอาศัยบางทานไดดําเนินการซอมดวยตนเอง บางทาน
ไมไดดําเนินการซอม รอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ แบงเปนสภาพความเสียหายและคาใชจายในการซอม
ดังนี้
1.2.1 บานพักอาศัย 2 ชั้น สภาพบานถูกน้ําทวมถึงชั้นที่สอง ใชงบประมาณในการซอม
มากที่สุดเปนจํานวนเงิน 16,075 บาท
1.2.2 บานพักอาศัย 2 ชั้น สภาพบานถูกน้ําทวมชั้นลาง ใชงบประมาณในการซอม
เปนจํานวนเงิน 15,811 บาท
1.3 แฟลตพักอาศัย ถูกน้ําทวมชั้นที่หนึ่ง ประเมินจากสภาพความเสียหายแลวพบวา ใชงบประมาณ
ในการซอมสูงเนื่องจากพื้นของอาคารเดิมเปนไมปารเก และผนังกั้นหองเปนแผนฉาบเรียบเสียหายทั้งหมด
ทําใหตองเปลี่ยนพื้นและทําผนังกั้นหองใหม ใชงบประมาณในการซอมเปนจํานวนเงิน 27,695 บาท
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2. มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแนวทางการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย ป 2554 ของรัฐบาล
ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑในการจายเงินเยียวยาการชดเชยความเสียหายดังนี้
2.1 น้ําทวมบานที่อยูอาศัยประจําและทรัพยสินเสียหายไดรับเงิน 5,000 บาท (มทร.สุวรรณภูมิ
ดําเนินการแลว)
2.2 บานหรือที่อยูอาศัยประจําซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของ เสียหายหมดทั้งหลัง ไดรับ
ความชวยเหลือเทาที่จายจริง แตไมเกิน 30,000 บาท
2.3 บานเสียหายบางสวน ไดรับความชวยเหลือเทาที่จายจริงแตไมเกิน 20,000 บาท ตอหลัง
จากผลการสํารวจและเกณฑของรัฐบาลดังกลาว มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหการ
ชวยเหลือทั้งกรณีที่บุคลากรไดซอมแซมบานพักไปแลวและกรณีที่รอใหมหาวิทยาลัยซอมให โดยกําหนดใหใชเกณฑ
ในการจายเงินเยียวยาการชดเชยความเสียหายของรัฐบาลตามกรอบวงเงินที่จายจริงบานละไมเกิน 20,000 บาท
ในทุกประเภทของอาคารและทั้งศูนยหันตราและวาสุกรี โดยยอดรวมของบานพักที่ศูนยหันตรา ที่ตองซอมแซม
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 104 หลัง/หอง และที่ศูนยวาสุกรี มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 48 หลัง/หอง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแตงตั้ง
กรรมการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (15) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการชวยเหลือ/ชดเชย ในการซอมแซม
บานพักบุคลากรที่เสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อป พ.ศ.2554 และในกรณีที่เห็นสมควรโปรดพิจารณาอนุมัติ
แนวทางการชวยเหลือ/ชดเชย ในการซอมแซมบานพักบุคลากรดังกลาวเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบแนวทางการชวยเหลือ/ชดเชย ในการซอมแซมบานพักบุคลากร
ที่เสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อป พ.ศ.2554 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1.ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการซอมแซมบานพักของทางราชการที่เสียหาย
จากการเกิดอุทกภัย โดยใหคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยบุคลากรจากทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ เพื่อทําการสํารวจ
สภาพบานทั้งที่บุคลากรดําเนินการซอมไปแลวและบานที่ยังไมไดซอมเพื่อกําหนดวงเงินคาใชจายในการซอมแซม
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม ภายในวงเงินไมเกินหลัง/หองละ 20,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยอาจขอความอนุเคราะห
จากคุณสัญชัย เชื้อแพทย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีความรูทางดานชางมาใหคําแนะนําดวย
2. ถามีบานพักหลังใดที่ตองซอมแซมในวงเงินเกิน 20,000 บาท ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจาก
กรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติไปแลวจํานวน 60 ลานบาท โดยไมตองนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก ยกเวนในกรณี
ของบานที่ไดรับความเสียหายอยางมากและตองใชเงินคาซอมแซมในจํานวนที่สูงกวาเกณฑปกติมาก โดยไมทราบ
สาเหตุ ใหนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีเฉพาะได
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4.3 เรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ
จากคณาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตําแหนงที่วางลง เนื่องจากนางสมใจ
บุญสรรค กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะฯ คนเดิม ไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเปนเลขานุการสภาวิชาการโดยตําแหนง ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมีหนังสือที่ ศธ 0585.11/338 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 เพื่อสงผลการเลือก
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดเสนอแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท เทพประสาน ซึ่งเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการตอไป
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท เทพประสาน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ ศูนยวาสุกรี จบการศึกษาปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ไดพิจารณา
แลวมีมติใหความเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท
เทพประสาน เปนกรรมการสภาวิชาการคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (10) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท เทพประสาน
เปนกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลินันท เทพประสาน เปน
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3.2 พิจารณาแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานการเงินและบัญชี ประจํามหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ ไดแตงตั้งนางสาวปวีณา แมนมินทร เปน
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ 471/2554 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เรื่อง แตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งจะครบวาระการจางในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยนางสาวปวีณา แมนมินทร
ไดทําหนาที่ใหคําปรึกษาและใหขอแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนมา และเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในระบบงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี สามารถชวยวางระบบบัญชีเพื่อใหงานดานการเงิน
และบัญชีของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยพัฒนาไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรแตงตั้งใหนางสาวปวีณา แมนมินทร เปนผูเชี่ยวชาญดาน
การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ตอไปอีก 1 วาระ โดยขออนุมัติจายคาตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยมีขอมูลผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา
แตงตั้งนางสาวปวีณา แมนมินทร เปนผูเชี่ยวชาญดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ผลงานดานการเงินและบัญชีตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน
1. เปนที่ปรึกษาในการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตามแบบกรมบัญชีกลางกําหนด และเปนที่ปรึกษา
ในการปรับแกไขตนทุนตอหนวยใหสะทอนความจริงในการผลิตบัณฑิต ชวยใหการดําเนินงานดานตาง ๆ
มีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นได
2. เปนที่ปรึกษาในงานเบิกจาย งานการเงิน งานบัญชี และเปนที่ปรึกษาในการทําบัญชีแบบรวมศูนย
รวมทั้งใหคําแนะนําในการวางรากฐานเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําบัญชี 3 มิติ
3. เปนที่ปรึกษาในการจัดทําบัญชี 3 มิติ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัย ใหสามารถรายงานขอมูลทางการเงินไดตามระเบียบกระทรวงการคลังและพัฒนาระบบบัญชี
ของมหาวิทยาลัยใหเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ ตอไป
4. เขารวมประชุมชี้แจงตอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานและรายงานความคืบหนาในการแกปญหาการจัดทําบัญชี
5. วางระบบทั้งในงานการเงินและการบัญชีของวิทยาลัยการจัดการ และเปนผูใหคําแนะนํา
ในการแกไขปญหาตางๆ ในการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงินของวิทยาลัยการจัดการ
6. ดําเนินการจัดทําระบบ Audit System ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยและระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
7. เปนที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพรอมของขอมูลทางบัญชีเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาเขาสูระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกสไดตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (13) และ (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้ง นางสาวปวีณา แมนมินทร
เปนผูเชี่ยวชาญดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยขออนุมัติจายคาตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติการแตงตั้ง นางสาวปวีณา แมนมินทร เปนผูเชี่ยวชาญดาน
การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย และอนุมัติใหจายคาตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยขอใหนําขอมูลผลการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย
ยอนหลัง 6 ป (ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน) และรายละเอียดโครงการเตรียมความพรอมของขอมูลทางบัญชี
เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเขาสูระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกสได มาเสนอใหคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพยสินทราบในการประชุมครั้งตอไป
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4.3.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา 2554
เนื่องดวยกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552 ขอ 10 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อทําหนาที่พิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์นําเสนอ เพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ในการนี้
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินการเรื่องการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกลาว ซึ่งขอบังคับฯ วาดวย
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552 ขอ 10 (1) กําหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบดวย
(ก) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
(ข) อธิการบดี เปนรองประธาน
(ค) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และขอบังคับฯ วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อทําหนาที่พิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
การศึกษา 2554 ตอไป
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบใหแตงตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองเพื่อทําหนาทีพ่ จิ ารณา
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2554 ดังนี้
1. ดร.กิจจา
ใจเย็น
ประธานกรรมการ
2. อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.พินิติ
รตะนานุกุล กรรมการ
4. รศ.ดร.วิไลศักดิ์
กิ่งคํา
กรรมการ
5. นายสูบ ุญ
วุฒิวงศ
กรรมการ
เลขานุการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัย จะจัดทําหนังสือแจงกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเกี่ยวกับระยะเวลาและ
วิธีการในการนําเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2554 ตอไป
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4.4 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร
4.4.1 พิจารณาอนุมัติการขอแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
ดวยสาขาวิชาพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค
ขอแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) ทั้งนี้ โดยไมมีผลกระทบ
ตอโครงสรางของหลักสูตร แตเปนการปรับแกไขขอความบางสวนและปรับรูปแบบการเขียนใหสอดคลองกับ
จํานวนหนวยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแกไข จํานวน 5 ประเด็น ดังตารางตอไปนี้
ลําดับ หนา
ของเดิม
1 16 2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต

2

แกไขใหม
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต

16 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 44 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
201-21-04 ทักษะชางเกษตร
201-25-06 แทรคเตอรและเครื่องจักรกล
การเกษตร
201-32-03 ชลประทานเพื่อการเกษตร
203-11-12 การถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร
203-21-09 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
203-31-11 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
203-31-18 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
307-31-10 การจัดการธุรกิจเกษตร
401-12-04 แคลคูลัส 1
402-13-02 เคมีอินทรียพื้นฐาน
402-13-03 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
402-24-01 ชีวเคมีทั่วไป
402-24-02 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
403-25-02 จุลชีววิทยา
403-25-03 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
403-27-01 พันธุศาสตร
403-27-02 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
407-11-05 ฟสิกส 1
407-11-06 ปฏิบัติการฟสิกส 1
409-21-05 หลักการวางแผนการทดลอง

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 44 หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ 41 หนวยกิต ใหศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
3(3-0-6)
203-11-12 การถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
203-21-09 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
203-31-11 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
3(3-0-6)
203-31-18 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
3(3-0-6)
307-31-10 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
401-12-04 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
402-13-02 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6)
402-13-03 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-1)
402-24-01 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
402-24-02 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
403-25-02 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
403-25-03 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
403-27-01 พันธุศาสตร
3(3-0-6)
403-27-02 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
1(0-3-1)
407-11-05 ฟสิกส 1
3(3-0-6)
407-11-06 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-1)
409-21-05 หลักการวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
2.1.2 วิชาเลือก 3 หนวยกิต ใหเลือก
ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
201-21-04 ทักษะชางเกษตร
3(2-3-5)
201-25-06 แทรคเตอรและเครื่องจักรกล 3(2-3-5)
การเกษตร
201-32-03 ชลประทานเพื่อการเกษตร 3(2-3-5)

เหตุผล
พิ ม พ ผิ ด และปรั บ แก ไ ข
ให ต รงตามโครงสร า ง
หลักสูตร
ปรั บ รู ป แบบการเขี ย น
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
จํานวนหนวยกิต
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ลําดับ หนา
ของเดิม
3 22 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต แบงออกเปน
6 กลุมวิชา ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
5. กลุมวิชาการปรับปรุงพันธุ
203-36-01 การคัดเลือกและผสมพันธุ
พืชเศรษฐกิจ
203-36-05 วิทยาการเมล็ดพันธุ
203-36-06 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
203-46-02 การผลิตเมล็ดพันธุและธุรกิจ
เมล็ดพันธุ
203-46-03 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
203-46-04 การอนุรักษทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
4 22,50
5. กลุมวิชาการปรับปรุงพันธุ
203-36-01 การคัดเลือกและผสมพันธุ
พืชเศรษฐกิจ
Economic Plant Selection
and Pollination
5 22,59
5. กลุมวิชาการปรับปรุงพันธุ
203-46-04 การอนุรักษทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
Genetic Plant Resources
Conservation

แกไขใหม
เหตุผล
1.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต แบงออกเปน ตัดรายวิชา 203-36-06
6 กลุมวิชา ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หลักการปรับปรุงพันธุพืช
5. กลุมวิชาการปรับปรุงพันธุ
ออก เพราะมีวิชานี้อยูใน
3(2-3-5) 203-36-01 การคัดเลือกและผสมพันธุ
3(2-3-5) กลุมวิชาชีพบังคับ
พืชเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
3(2-3-5) 203-36-05 วิทยาการเมล็ดพันธุ
3(2-3-5) 203-46-02 การผลิตเมล็ดพันธุและธุรกิจ 3(2-3-5)
3(2-3-5)
เมล็ดพันธุ
3(2-3-5)
203-46-03 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-5) 203-46-04 การอนุรักษทรัพยากร
3(3-0-6)
3(3-0-6)
พันธุกรรมพืช
5. กลุมวิชาการปรับปรุงพันธุ
แกไขชื่อภาษาอังกฤษ
3(2-3-5) เพื่อความถูกตองและ
3(2-3-5) 203-36-01 การคัดเลือกและผสมพันธุ
พืชเศรษฐกิจ
สมบูรณของหลักสูตร
Economic Plant Selection
and Hybridization
5. กลุมวิชาการปรับปรุงพันธุ
แกไขชือ่ ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) เพื่อความถูกตองและ
3(3-0-6) 203-46-04 การอนุรักษทรัพยากร
สมบูรณของหลักสูตร
พันธุกรรมพืช
Plant Genetic Resources
Conservation

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ไดมีมติใหความเห็นชอบ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติการขอแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) และมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรที่ควรมีการปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัย
มากขึ้น โดยดูจากผลการวิจัยสถาบัน และความคิดเห็นของผูใชหลักสูตร และผูใชบัณฑิตเพื่อใหรายวิชามีความ
หลากหลายและทันตอเหตุการณ
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4.4.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
จํานวน 3 หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรนอกสถานทีต่ งั้
(ศูนยการเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

1

นางสาวดารารัตน โพธิ์ประจักษ

-

2

นางนราภรณ สุขอยู

-

3

นางสาวนัฐกานต ทิพยโสตถิ

-

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
บธ.ม. (การบัญชีวางแผน)
บช.บ.
บช.ม. (การบัญชีทั่วไป)
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

4

นายศักรินทร ถิรธรรมพล

-

5

นางสาวสุพรรณ เข็มกลัด

-

บช.ม.
บช.บ. (การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

2551
2549
2533
2525
2552
2549

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก

2551
2546
2551
2549

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวอิ่มเอิบ ศรีคชินทร

2

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผศ.

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2543
2527

นางจินตนา สุคนธ

-

3

นางสาวปยาภรณ พรหมทัต

-

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
คบ. (ภาษาไทย)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

2547
2527
2548
2545

4

นายวิทยา นามเสาร

-

บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (การบัญชี)

5

นางสาวสุธิดา ถนอมวงษ

-

กจ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต

2551
2548
2545
2542

หมายเหตุ :- ขอแกไขชื่ออาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการ จากนายพรชัย พันธุธาดาพร
เปน นางสาวปยาภรณ พรหมทัต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ลําดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
นายแสงทอง บุญยิ่ง

นางสาวจิตรลดา พรหมมากรณ

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

-

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

-

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร)

3

4

5

นางสาวณัฐฐิณี คงไกรฤกษ

นางสาวจารุณี ทองอราม

นางสาวศศิประภา บุญเลิศ

-

-

-

วท.ม .(เทคโนโลยีอนิ เตอรเน็ต
และสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
และสารสนเทศ)
วท.บ. (สถิติประยุกต)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฎกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2546
2543
2551
2550
2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

2546

2551

2549
2546

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ไดมีมติใหความเห็นชอบ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
นอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554) จํานวน 3 หลักสูตร
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) จํานวน 3 หลักสูตร
โดยมีขอสังเกตวา อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 5 คน หรือในกรณีที่ไมไดจบปริญญาโท จะตองเปนผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน แตขอมูลของ
มหาวิทยาลัยที่เสนอมาทั้งหมด 3 หลักสูตร มีผูชวยศาสตราจารย 1 คน ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
ซึ่งจบในสาขาวิชาบริหารการศึกษา ซึ่งเกณฑที่ สกอ. กําหนดไว จะตองตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตองแสดงผลงาน ยอนหลังไมเกิน 5 ป ซึ่งกรณีที่ไมตรงตามเกณฑที่กําหนดอาจถูกสกอ.ทักทวงได จึงเห็น
สมควรใหดําเนินการปรับเปลี่ยนถาสามารถทําได เพราะจะเปนประโยชนมากกวา หรือควรเตรียมคําอธิบาย
ไวสําหรับชี้แจง สกอ.ตอไป
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4.5 เรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
4.5.1 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554
ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2554 เสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดประเมินผล
การศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
และไดนําเรื่องเขาพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยมีนักศึกษา
ที่ผานการศึกษาครบตามหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 443 คน สรุปจํานวนแยกตามคณะไดดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

28 คน
4 คน
411 คน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2537
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประจําการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 443 คน โดยใหสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555
เปนตนไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประจําการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 443 คน โดยใหสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555
เปนตนไป
4.5.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2554
ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2554 เสร็จเรียบรอยตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดประมวลผล
การศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไดนําเรื่อง
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เขาพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ซึ่งที่ประชุม
ไดใหความเห็นชอบและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยมีนักศึกษาที่ผานการศึกษา
ครบตามหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554
จํานวน 1,432 คน เปนผูสมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 17 คน และปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 2 จํานวน 60 คน สรุปจํานวนแยกตามคณะได ดังนี้
คณะ
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6.คณะศิลปศาสตร
รวม

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
71 คน
72 คน
979 คน
62 คน
110 คน
138 คน
1,432 คน

จํานวนผูสมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยม
คิดเปน
คิดเปน
อันดับ 1
อันดับ 2
รอยละ
รอยละ
1 คน
1.39
12 คน
1.23
45 คน
4.60
1 คน
1.61
2 คน
1.82
5 คน
3.62
11 คน
7.97
17 คน
1.19
60 คน
4.19

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการศึกษาระดับปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
พ.ศ.2547 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550
ขอ 24 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2552 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องเกณฑวัดและประเมินผลการศึกษา
(ฉบับที่ 2) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 1,432 คน เปนปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน
17 คน และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 60 คน โดยใหสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555
เปนตนไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2554 จํานวน 1,432 คน เปนปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 17 คน และปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 2 จํานวน 60 คน โดยใหสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 เปนตนไป โดยมอบหมายใหรองอธิการบดี
(ดานวิชาการ) ไดตรวจสอบความเหมาะสมของการใหปริญญาเกียรตินิยมในภาพรวมและกําชับไปยังคณะ
ตางๆ ใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบดวย

