รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 8/2555
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี
_______________________
ผูเขาประชุม
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ
2. ศ.ดร.ปรัชญา
3. ผศ.จริยา
4. ผศ.ดร.นนทโชติ
5. ดร.กิจจา
6. ดร.ธิติรัตน
7. นางประดิษฐา
8. นายพยุง
9. ดร.พิชัย
10. นายมงคล
11. นางสาววลัยรัตน
12. รศ.ดร.วิบูลย
13. รศ.ดร.มัณฑนีย
14. นางสาวสุรียรัตน
15. ผศ.อราม
16. ผศ.ไพศาล
17. ผศ.เพิ่มศักดิ์
18. นายสุวุฒิ
19. นายกฤตยตนัย
20. นางสาวเกษสิริ
21. นายเฉลิม
22. นายพัฒนพงศ
23. ผศ.ภรภัทร
24. นายสมชาย
25. ผศ.ดร.ศิริกุล
26. วาที่ ร.ต.วิญู
27. ดร.บุญสมหญิง

เครืองาม
เวสารัชช
หาสิตพานิชกุล
อุดมศรี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง(อธิการบดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
ใจเย็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
วิศาลเวทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จงวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ศักดาสาวิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
สนแจง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มวงเขียว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ศรีอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ชื่นแขก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
เศรษฐภักดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
โงววัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
คุมกลาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
บุรินทรวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
อยูเปนสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
ตุมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
ศักดานเรศว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
ขุนเอียด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
วรรณวิไล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
ตันวีนุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
กลางวงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยและขาราชการ
คลองคํานวณการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มั่นธรรม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พลเมืองดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.พินิติ
2. นายวัลลภ
3. รศ.ดร.วิไลศักดิ์
4. นายสูบุญ
5. นายโอภาส

รตะนานุกูล
มานะธัญญา
กิ่งคํา
วุฒิวงศ
เขียววิชัย

ผูเขารวมชี้แจง
1. ผศ.ดวงฤดี
2. ผศ.สุวิทย
3. ผศ.ดร.กิตติพงษ
4. ดร.จันทนา
5. นางชลอ
6. นางสาวพัชราภรณ
7. นายดําเนิน

ศุภติมัสโร
วงษยืน
โสภณธรรมภาณ
แสนสุข
หนูอินทร
จันทรฉาย
ไชยแสน
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการจัดการ
รองคณบดีฝายบริหารและแผน วิทยาลัยการจัดการ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1.1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมรวม 9 สภาฯมทร.
ประธานที่ประชุมใหอธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติที่ประชุมนายกสภา
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ที่เห็นชอบใหมีการจัดประชุมรวมกันทั้ง 9 มทร. โดยเห็น
สมควรใหเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง เขารวมประชุม ซึ่งมีประเด็นในการ
ประชุม ประกอบดวย:ประเด็นที่ 1 เพื่อพิจารณาบทบาทของมหาวิทยาลัย ทั้ง 9 แหง ในชวงที่ผานมา วาควรเดินหนา
ตอไปอยางไร
ประเด็นที่ 2 เรื่องมหาวิทยาลัยกับโลกาภิวัตนและการเขาสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นที่ 3 เรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการบริการสังคม รวมถึง
โครงการพระราชดําริตางๆ ที่มหาวิทยาลัยสมควรไปชวยดําเนินงาน
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โดยกําหนดวันประชุม คือ วันเสาร-อาทิตยที่ 22-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด
อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวม
ประชุม ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดชี้แจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยสามารถเชิญผูเขารวมรับฟง ไดทั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ หรือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ และ ดร.กิจจา ใจเย็น
ไดใหคําแนะนําวา มทร.ตะวันออก ไดมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และไดเรียนเชิญ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน มาใหความรูเ กี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งทานมี
ประสบการณและมีวิธีการพูดที่ดีมาก ถา มทร.สุวรรณภูมิ สามารถเชิญทานมาบรรยายไดจะชวยใหทราบถึง
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้น
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบและขอใหทุกทานพิจารณาเขารวมประชุม โดยขอใหสง แบบ
ตอบรับกลับคืนมหาวิทยาลัยดวย
1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
2. เสนอเรื่องใหทปี่ ระชุมทราบ
จํานวน 8 รายการ
3. เสนอเรื่องสืบเนื่อง-เรื่องคางพิจารณา
จํานวน - รายการ
4. พิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย
จํานวน 2 รายการ
5. พิจารณาเรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
จํานวน 3 รายการ
6. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
จํานวน 1 รายการ
7. พิจารณาเรื่องการอนุมัติหลักสูตร
จํานวน 2 รายการ
8. พิจารณาเรื่องการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน 1 รายการ
9. พิจารณาเรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน 2 รายการ
10. เรื่องอื่น ๆ
จํานวน 2 รายการ
ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของรับทราบ
รวมทั้งไดสงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

สภา มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555

หนา

4

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2555
และกําหนดใหจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 ในวันจันทรที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา
1.2.2 รายงานงบการเงินประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองคลัง ไดจัดทํารายงานทางการเงิน
ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 และไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินในการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (เดือนเมษายนและพฤษภาคม) และ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 24 สิงหาคม
2555 (เดือนมิถุนายน) เรียบรอยแลว รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
รายการ

ณ วันที่ 30 เม.ย.55

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาใชจายสะสม
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
รวม

462,256,511.22 บาท
2,640,500,781.54 บาท
(283,233,669.10) บาท
2,819,523,623.66 บาท
1,487,892,736.59 บาท
1,290,299,554.50 บาท
41,331,332.57 บาท
2,819,523,623.66 บาท

ณ วันที่ 31 พ.ค.55

ณ วันที่ 30 มิ.ย.55

482,560,224.31 บาท
2,628,331,989.74 บาท
(277,374,284.02) บาท
2,833,517,930.03 บาท
1,487,892,736.59 บาท
1,290,299,554.50 บาท
55,325,638.94 บาท
2,833,517,930.03 บาท

455,375,411.14 บาท
2,712,413,826.27 บาท
(310,427,265.60) บาท
2,857,361,971.81 บาท
1,487,892,736.59 บาท
1,290,299,554.50 บาท
79,169,680.72 บาท
2,857,361,971.81 บาท

2. รายงานรายไดและคาใชจาย ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
รายการ
เดือนเม.ย.55
เดือนพ.ค.55
รายได
คาใชจาย
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ

51,487,457.12 บาท
35,587,502.79 บาท
15,899,954.33 บาท

50,279,850.72 บาท
(36,285,544.35) บาท
13,994,306.37 บาท

เดือนมิ.ย.55
69,780,694.45 บาท
(45,936,652.67) บาท
23,844,041.78 บาท

3. งบกระแสเงินสด ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดคงเหลือ ณ ตนงวด
เงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด

เดือนเม.ย.55
37,076,493.91 บาท
(64,174,578.00) บาท
- บาท
212,707,339.83 บาท
185,609,255.74 บาท

เดือนพ.ค.55
5,096,702.02 บาท
22,138,526.04 บาท
- บาท
185,609,255.74 บาท
212,844,483.80 บาท

เดือนมิ.ย.55
54,649,195.75 บาท
(118,617,341.46) บาท
- บาท
212,844,483.80 บาท
148,876,338.09 บาท
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) มาตรา 27(1)(2) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานงบการเงินประจําเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2555
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานงบการเงินประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
1.2.3 รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยโลก ประจําป 2555
ตามที่ Webometrics Ranking of World Universities ไดมีการประเมินผลเพื่อจัดอันดับเว็บไซต
มหาวิทยาลัยโลกปละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม โดยการประเมินมีทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ครอบคลุมสถาบันเกือบสองหมื่นแหงทั่วโลก และจากการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต
มหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics University Ranking ประจําป 2555 ปรากฏวา เมื่อเดือนมกราคม 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยูในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
อันดับที่ 101 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 6741 ของมหาวิทยาลัยโลก สําหรับเดือนกรกฎาคม 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยูในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง
อันดับที่ 48 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 3014 ของมหาวิทยาลัยโลก สรุปรายละเอียดผลการ
จัดอันดับไดดังนี้
ตารางแสดงผลการจัดอันดับเว็บไซตและขอมูลประกอบการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แหง ประจําป 2555 โดย Webometrics University Ranking
อันดับป 2555
ก.ค.

ม.ค.
Size

Visibility

Rich files

Scholar

Presence

Impact

Openness

ชื่อมหาวิทยาลัย

ก.ค.
Excellence

ม.ค.

Position

มทร.ลานนา

1

18

1561

1

23

1619

293

127

1184

5773

717

168

5084 5228

มทร.พระนคร

2

22

1713

4

40

2347

203

1544

1081

2489 1524

567

6459 5228

มทร.อีสาน

3

25

2000

3

35

2199

375

871

1215

5533 1113

997

4276 5228

มทร.ศรีวิชัย

4

48

2812

7

64

3749 2467

2020

1787

5907 3921 2253 6222 5228

มทร.ธัญบุรี

5

52

2896

2

25

1710

350

3785

1783

4639

มทร.กรุงเทพ

6

66

3499

8

77

4495

895

2076

3028

9576 2145 2333 9811 5228

มทร.ตะวันออก

7

72

3504

6

52

3125

500

3636

2937

8237 2145

มทร.สุวรรณภูมิ

8

101

6741

5

48

3014 1390 11040

2427

5773 4343 3864 5159 2659

มทร.รัตนโกสินทร

9

106

7756

9

107

7727

3362

8237 2610 9638 7127 5228

มทร. ไทย

โลก

มทร. ไทย

โลก

921

10813

ที่มา : http://www.webometrics.info/ ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555

490

423

619

4219 5228

9811 5228
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอันดับเว็บไซต 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจําป 2555

จากผลการจั ด อัน ดั บ เว็บ ไซต มหาวิท ยาลัย โลกในเดื อนกรกฎาคม 2555 ซึ่ง รวบรวมขอมูล
ระหวางเดือน มกราคม – กรกฎาคม และประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2555 พบวา มทร. สุวรรณภูมิ อยูใน
อันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงเว็บไซตและอัพเดท
ขอมูลมาโดยตลอด จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยมีอันดับที่ดีขึ้น และประกอบกับไดมีการเปลี่ยนเกณฑในการจัด
อันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัยโลกในการประเมินครั้งนี้ดวย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการจัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยโลก ประจําป 2555
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการจัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยโลก ประจําป 2555
1.2.4 รายงานผลการรวมประชุมกับคณะทํางานของบริษัท IBM
ตามที่บริษัท IBM จะมาตั้งฐานการบริการดาน IT Export Service ประกอบดวย Business Process
Outsourcing (BPO) Application Service (AS) และ IT Service ในประเทศไทย และใหความสนใจมุงมา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ที่สามารถจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีมาตรฐานระดับสากล
เพื่อรองรับการที่บริษัทจะมาลงทุนไดในอนาคต โดยคณะทํางานของบริษัท IBM ไดมารวมประชุมกับผูบ ริหาร
และผูท ี่เกี่ยวของของ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี ซึ่งอธิการบดีในฐานะผูแทนของมทร.ทั้ง 9 แหง ไดนําเสนอขอมูลรายละเอียดที่คณะทํางานของ
บริษัท IBM ตองการทราบ ประกอบดวยสามหัวขอหลัก คือ 1.Education System 2.Graduate Quality and
Quantity และ 3. Language Skills and Training โดยใหขอมูลเปนภาพรวมของทั้ง 9 มทร.

สภา มทร.สุวรรณภูมิ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555

หนา

7

หลังจากการประชุมรวมกันแลว ผูบริหารของบริษัท IBM ไดสรุปวา ขอมูลในสามประเด็นหลักที่
มทร.สุวรรณภูมิ นําเสนอมีความชัดเจนและสอดคลองกับโครงการของบริษัท IBM ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
และครอบคลุมตามหัวขอที่บริษัทตองการมาศึกษาและสํารวจเบื้องตนแลว โดยจะนําขอมูลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลในภาพรวมไปเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารของบริษัท IBM เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการรวมประชุมกับคณะทํางานของบริษัท IBM
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการรวมประชุมกับคณะทํางานของบริษัท IBM
1.2.5 รายงานผลการจัดประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2555
ตามที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดโครงการ “ จัดประชุมสภาคณบดีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย ” ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมศรีอูทองแกรนด อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนประธานในพิธีเปดโครงการ
ดังกลาว หัวขอในการประชุมที่สําคัญ ประกอบดวย :1.
2.
3.
4.
5.

การจัดทําขอเสนอเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันผลิตครูตอรัฐบาลหรือรัฐมนตรี
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตครู
โครงการครูมืออาชีพ
การมอบรางวัลแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการครุศาสตร
การจัดตั้งสมาคมสภาคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย

โดยมีมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวมการประชุม รวมทั้งสิ้น 43 แหง ซึ่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ไดดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลวและการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการจัดประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการจัดประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555
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1.2.6 รายงานผลการจัดโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูจากเครือขายวิชาการครุศาสตรอตุ สาหกรรม
ราชมงคล
ตามที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขาย
วิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมราชมงคล เมื่อวันที่ 17 –18 สิงหาคม 2555 ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ภายใตชื่อ “ Teaching Academy ” ดวยความ
รวมมือในการดําเนินการเปนเครือขายกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ของ มทร. อีก 6 แหง ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไดจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีผลการแขงขันกิจกรรมแตละประเภทดังตอไปนี้
1. กิจกรรมจําลองการสอบ Pre Toeic
2. กิจกรรมประกวดสื่อการสอน แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภท Software รางวัลชนะเลิศ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน
- ประเภท Hardware รางวัลชนะเลิศ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. กิ จ กรรมประกวดการสอนของนั ก ศึ กษา รางวัลชนะเลิศ คื อ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
4. กิ จกรรมนําเสนอผลงานโครงการ (Project) ของนั กศึ กษา รางวัลชนะเลิ ศคื อ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5. กิจกรรมประกวดรองเพลงไทยลูกทุง แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนวัดนางพิมพ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ คือ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- ระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ คือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. กิจกรรมมุมสนทนาภาษาพระเครื่อง ใหบริการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับพระเครื่องแกผทู ี่สนใจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานการผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากเครือขายวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมราชมงคล
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขายวิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมราชมงคล
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1.2.7 รายงานการดําเนินการแกไขปญหาครุภัณฑชุดกระบวนการผลิตน้าํ มันไบโอดีเซล
ตามที่มติประชุม มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 ไดมอบหมายให
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑของคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
ซึ่งปรากฏวา ครุภัณฑดังกลาวไมสามารถใชงานได และระยะเวลาไดลวงเลยมานานแลว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จึงขอทราบความกาวหนาของการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมขอรายงานการดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จัดใหมีการประชุมรวมกับ
ผูม ีสวนไดเสีย ประกอบดวย คณาจารยของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่เปนกรรมการกําหนด TOR คณะกรรมการ
ตรวจรับ ผูใชงาน ผูแทนบริษัท หัวหนางานพัสดุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี หัวหนางานบริหารและแผน
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และ รองคณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาเรื่องของครุภัณฑชุดกระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ซึ่งที่ประชุมไดมีขอสรุปวา
ปญหาคือ บริษัทไมไดดําเนินการใหครบถวนตาม TOR สวนเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของตอง
ปรึกษากับนิติกรของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดทําบันทึกเสนออธิการบดี ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณา
นํารายงานการประชุมกรณีครุภัณฑชุดกระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่บริษัทผูขายสงมอบแลว แตไมสามารถ
ใชงานไดและไมสามารถคืนเงินค้ําประกันได เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งอธิการบดีได
พิจารณาสั่งการใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมดําเนินการติดตามใหเปนไปตาม TOR สวนเรื่องการคืนเงิน
ประกันสัญญา ใหสําเนาเรื่องมอบใหกองบริหารงานบุคคล (งานนิติการ) พิจารณาใหความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย
3. กองบริหารงานบุคคล (งานนิติการ) ไดพิจารณาและเสนอความเห็นใหมหาวิทยาลัยทราบแลว
สรุปไดดังนี้
3.1 เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงในการบริหารสัญญาซื้อขายพบวา ผูขายไดสงมอบครุภัณฑแลว
โดยคณะกรรมการทั้งหมดไดตรวจรับไว ณ วันที่ 14 มกราคม 2552 และไดดําเนินการซอมแซมความชํารุด
บกพรองตามที่ไดรับแจงและจัดอบรมสาธิตแลวรวม 3 ครั้ง ซึ่งในการจัดอบรมครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 6-7 กรกฎาคม
2554 คณะครุศาสตรฯ ไมไดแจงวามีปญหาในการใชงานครุภัณฑใหกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีทราบ
เพื่อแจงผูขายใหมาดําเนินการแกไขดังเชนที่เคยดําเนินการมาในการสาธิตครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และเมือ่ พิจารณา
ถึงระยะเวลาในใบค้ําประกันสัญญาดวยหลักประกันพบวา ลวงเลยเวลาที่กําหนดไวในสัญญาซือ้ ขายแลว ดังนัน้
จึงเปนกรณีที่มหาวิทยาลัยจะตองคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูขายตอไป
3.2 เห็นควรอนุมัติการคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูขาย และมอบหมายใหคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ตรวจสอบขอมูลในการสาธิตครั้งที่ 3 ระหวาง 6-7 กรกฎาคม 2554 วามีปญหาอยางไร และเพราะ
เหตุใดจึงไมมีการแจงใหกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีทราบ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไขตอไป
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการดําเนินการแกไขปญหาครุภัณฑชุดกระบวนการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซล
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เนื่องจากวาระนี้เปนเรื่องที่อาจตองใชระยะเวลานานในการสอบถาม
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมและนายสูบุญ วุฒิวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการ
ดานกฎหมายของสภาฯ ลาประชุม จึงเห็นควรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานไดอานเอกสารประกอบ
เรื่องการดําเนินการแกไขปญหาครุภัณฑ ชุดกระบวนการผลิตน้ํามัน ไบโอดีเซลก อน และให มีการรายงาน
เรื่องนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
1.2.8 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ของวิทยาลัยการจัดการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัย
การจัดการ พ.ศ.2552 ขอ 56 กําหนดวา ใหคณบดีมีหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและรายงานการเงิน
ของวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการจัดการ เพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจําป
2554 ที่ผานมติคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการจัดการ แลวในการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 18
สิงหาคม 2555 สรุปขอมูลที่สําคัญไดดังนี้
วิทยาลัยการจัดการไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 เพื่อรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปเกี่ยวกับวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) ประวัติ
วิทยาลัย การจัดการ ปรัช ญาและวัตถุป ระสงคของหลัก สูตร แผนภูมิโครงสรางการแบง สวนราชการและ
การบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานวิทยาลัยการจัดการ
ประจําป 2554 ดังนี้
1. โครงสรางการบริหารวิทยาลัยการจัดการ แบงงานเปน 3 ฝาย ไดแก
1.1 ฝายบริหารและแผน
1.2 ฝายวิชาการและวิจัย
1.3 ฝายนักศึกษาและบริการวิชาการ
2. คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการ ประกอบดวย
2.1 คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 12 คน
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 7 คน
2.3 อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน
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3. บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ จํานวน 13 คน ไดแก
3.1 ขาราชการสายวิชาการ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 4 คน ประกอบดวย
3.1.1 รองศาสตราจารย ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี รองอธิการบดีรักษาการในตําแหนง
คณบดี
3.1.2 รองคณบดี จํานวน 3 คน
3.2 พนักงานวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 7 คน ประกอบดวย
3.2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 3 คน
3.2.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 4 คน
3.3 ลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 คน
3.4 ลูกจางเหมาจายรายเดือน (แมบาน) วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน
4. สถานที่ดําเนินการ คือ อาคาร 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี จํานวน 5 หอง ไดแก
หอง 3204, 3303-3305 และ 3307
5. งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย
5.1 สินทรัพย
จํานวน
7,786,518.48 บาท
5.2 หนี้สิน
จํานวน
2,481,605.44 บาท
5.3 สวนทุน
จํานวน
5,304,913.04 บาท
6. รายไดและคาใชจาย ประกอบดวย
6.1 รายได
จํานวน
7,493,105.93 บาท
6.2 คาใชจาย
จํานวน
6,155,817.70 บาท
6.3 รายไดสูงกวาคาใชจาย
จํานวน
1,337,288.23 บาท
7. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
7.1 แผน ก. ไดแก วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
วิชาเลือก 3 หนวยกิต วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต รวม 39 หนวยกิต
7.2 แผน ข. ไดแก วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
วิชาเลือก 9 หนวยกิต คนควาอิสระ 6 หนวยกิต รวม 39 หนวยกิต
8. สถิติการรับนักศึกษา ตั้งแตรุน 1-7
8.1 จํานวนผูสมัครเรียน
517 คน
8.2 รับไวและลงทะเบียนเรียน
335 คน
8.3 สําเร็จการศึกษา
207 คน
8.4 ยังไมสําเร็จการศึกษา
108 คน (รุน 5 ระหวางทํารูปเลมวิทยานิพนธ
รุน 6 และ รุน 7 อยูร ะหวางเรียน)
8.5 พนสภาพ
20 คน (ไมประสงคเรียน ดวยภาระงานและ
ครอบครัว)
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1 ผลการประเมินป 2553
ระดับคะแนน 3.51 อยูในเกณฑ ดี
9.2 ผลการประเมินป 2554
ระดับคะแนน 4.66 อยูใ นเกณฑ ดีมาก
10. โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย
10.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จํานวน 1 โครงการ
10.2 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 6 กิจกรรม
10.3 กิจกรรมวิชาการและวิจัย
จํานวน 4 กิจกรรม
10.4 กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
จํานวน 1 กิจกรรม
รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554 เปนประโยชนอยางยิ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเอง
และเปนแนวทางในการการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ของวิทยาลัยการจัดการ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ของวิทยาลัยการจัดการ
โดยมีขอสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังนี้
1. ควรมีการบริหารจัดการจากผลการดําเนินงานที่แทจริงของวิทยาลัยการจัดการ เชน จํานวน
นักศึกษาที่มีอยูจริงซึ่งอาจไมเปนไปตามเปาหมาย หรือ เงินเดือน/คาตอบแทนของบุคลากรที่ใชรวมกันระหวาง
วิทยาลัยการจัดการและคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งรักษาการคณบดีวิทยาลัยการ
จัดการไดแจงวา ขณะนี้อยูในชวงของการทบทวนเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารวิทยาลัยการจัดการตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานและการแกไขปญหา โดยจะนํามารายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป
2. วิทยาลัยการจัดการควรหาวิธกี ารในเชิงการตลาดเพื่อทําใหศิษยเกาที่จบจาก มทร.สุวรรณภูมิ
เปนจํานวนมากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยการจัดการซึ่งเปนลักษณะของการตอยอดใหกับนักศึกษา
และจะชวยใหวิทยาลัยการจัดการมีจํานวนนักศึกษาครบตามเปาหมายที่ตั้งไวไดดวย ซึ่งรักษาการคณบดี
วิทยาลัยการจัดการไดแจงวา มีแผนการในอนาคตคือ วิทยาลัยการจัดการควรรับนักศึกษาที่จบใหมมาเรียน
ภาคปกติดวยเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรภาคปกติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555
รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2555
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 34 หนา
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 7/2555 โดยมีการแกไข ดังนี้
1. หนา 4 ขอความเดิม “มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบโดยที่ประชุมไดมีมติ ขอคิดเห็น
และขอสังเกตดังตอไปนี้” แกไขเปนดังนี้
“มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบโดยที่ประชุมมีขอสังเกตที่ไมเกี่ยวกับตัวเลขของผล
การดําเนินงาน แตตรวจสอบพบวา มีการเสนอรายงานของผูตรวจสอบภายในฉบับใหมซึ่งมีขอความแตกตาง
จากฉบับเดิม โดยไมทราบเหตุผลวาทําไมตองทําใหม เพราะการรายงานเรื่องนี้ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบเปนเรื่องเล็กนอยที่กรรมการสภาฯ จะรับทราบผลและอาจใหคําแนะนําหรือมีขอสังเกตเทานั้น จึงไม
จําเปนตองเปลี่ยนขอความใหตางจากเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินฯ และอธิการบดี
ไดชี้แจงใหที่ประชุ มทราบวา รายงานฉบับ ใหมเปน การปรับ ปรุงรายงานของผูตรวจสอบภายในฉบับเดิ ม
ตามที่กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินฯ ใหคําแนะนําเพื่อใหรายงานมีความชัดเจนมากขึ้นและเปนไป
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ นอกจากนัน้ ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นและมีมติเพิ่มเติมดังนี้”
2. หนา 31 ใหเพิ่มหัวขอ “ประเด็นอภิปราย” เปนยอหนาที่ 4 กอนหัวขอ “มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ”
โดยมีขอความดังนี้
“ประเด็นอภิปราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและตัวแทนสภาคณาจารยและขาราชการ
ไดชี้แจงดังนี้
(1) ตัวแทนสภาคณาจารยและขาราชการไดชี้แจงที่ประชุมวา การหักเงินในภาพรวมไมตรง
กับหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กลาวไววา การบริหารวงเงินใหเปนดุลยพินิจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาแลวใหแบงคนออกเปนกลุมเสียกอนบริหารวงเงินในแตละกลุม จึงจะเกลี่ยเงินได
ในหนังสือไมมีสวนไหนกําหนดใหหักเงินเดือนสวนที่เปนเงินขึ้น 3% ออกเปน 0.15% หรือ 0.1% โดยสภาฯไมได
รับทราบมากอน และหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้ ไมเคยเขาสภาฯ แหงนี้เลย
เปนเวลา 1 ป 7 เดือนมาแลว
(2) นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา
ตามกฎหมายแลว สกอ. ไมสามารถมอบอํานาจใหใครไดนอกจากใหสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย
จะออกขอบังคับใหชัดเจนวาจะใหใครทํา และสภามหาวิทยาลัยสามารถตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลแทนได ซึ่ง
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สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเปนหนาที่ของกรรมการบริหารงานบุคคลหรือไปอยูที่ฝายบริหาร โดยการบริหาร
เงินตองบริหารตามเม็ดเงินที่แตละคณะมีอยู และสําหรับในสวนของการหักเงินนั้น ทุกหนวยงานจะมีเงินจํานวนนี้
ไวเพื่อเติมใหกับผูบริหารที่เปนคณบดี รองคณบดี โดยไมไดหักเงินของใคร แตหักจากงบบริหารสวนรวมเรื่องนี้
อยูที่มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยจะทราบขอมูลดีโดยสภาฯจะมอบหนาทีไ่ ปใหมหาวิทยาลัยและที่ สกอ.
เขียนสภาฯ นั้นถูกตองแลวโดยกฎหมายบังคับให สกอ.สงสภาฯ และสภาฯทําหนาที่เหมือนองคกรกลาง
(3) ประธานสภาคณาจารยฯไดโตแยงคําอธิบายของนายโอภาส เขียววิชัย วา สภาคณาจารย
ไดตรวจพบขอบกพรองเกี่ยวกับการบริหารวงเงินของมหาวิทยาลัย วามหาวิทยาลัยตองแบงกลุม เปนกลุม วิชาการ
กลุมบริหาร กลุมทั่วไปกอนแลว จึงบริหารวงเงินตามกลุมกอน เมื่อเงินเหลือแลวจึงสงไปสวนกลาง การกลาววา
กบม. มีอํานาจบริหารวงเงินนั้นก็จริง แตประกาศของกบม.ตองเขาสภาฯ เสนอใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
ตามขอบังคับของกบม.ขอ 6(4) ในขณะที่ราชมงคลธัญบุรีมีการเสนอเรื่องเขาสูสภาฯ โดยบอกใหทราบวา
ฐานเงินเปนเทาใดและจะจัดสรรอยางไร ประเด็นสําคัญของมทร.สุวรรณภูมิ คือ การหักเงินของบุคลากร จํานวน
1,000 คน ควรอยูที่อํานาจของสภาฯ ไมใชอํานาจของ กบม. แตถาสภาฯ เห็นวา กบม.มีอํานาจอยางนี้ตลอดไป
ก็ไมเปนไร สภาคณาจารยฯ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและตองการแสดงใหเห็นขอบกพรองซึ่งเปนประโยชน
ไมใชหาจุดผิดของมหาวิทยาลัย ตองการใหความกระจาง โปรงใสแกคณาจารย เพราะสภาคณาจารยฯ มีหนาที่
พิทักษผลประโยชนแกคณาจารยและขาราชการที่เห็นความไมเปนธรรม ไมอยากใหมหาวิทยาลัยไมรอบคอบ
ตอการขึ้นเงินเดือนแตละครั้ง จึงใหขอสังเกตในเรื่องการประเมินผล HRD ไวเพื่อเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย
3. หนา 31 มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ใหใชขอความดังนี้
“มติ ส ภาฯมทร.สุวรรณภูมิ รับ ทราบความคื บ หนาและป ญหาที่ สภาคณาจารย ฯ ได
รายงาน และโดยที่เรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยไดเคยรับทราบปญหาบางสวนไวในการประชุมครั้งที่แลว จึงขอ
สงเรื่องนี้ไปใหคณะกรรมการดานกฎหมายฯ ชวยกลั่นกรองเรื่องแลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใหสภา
คณาจารย ฯ เป น เจ าภาพเรื่ องนี้ เป น ผู ไปทํ าความเข า ใจในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการกฎหมายฯ และให
มหาวิทยาลัยเปนผูตอบขอสงสัยตางๆ ดวย”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการทบทวนรายงานของผูตรวจสอบงบการเงินของวิทยาลัยการจัดการ ประจําป
งบประมาณ 2554
ตามที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงานการเงิน
ของวิทยาลัยการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2554 เสร็จเรียบรอยและสํานักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบรายไดและคาใชจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 แลว ตอจากนั้น วิทยาลัยการจัดการไดนํารายงานการเงินพรอมดวยรายงานผลการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555
ซึ่งที่ประชุมไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของวิทยาลัยการจัดการและ
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มีมติใหนําเรื่องกลับไปทบทวนกับผูตรวจสอบภายในเพื่อทําความเขาใจและหาคําตอบที่จะชวยใหมนั่ ใจไดวา
วิธีเขียนรายงานของผูตรวจสอบเปนรูปแบบที่ถูกตองแลวตามหลักเกณฑของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ
ใหนําเรื่องกลับมารายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการไดนําเรื่องกลับไปทบทวนกับผูตรวจสอบภายในตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบภายในยืนยันวา เปนรูปแบบการรายงานที่ถูกตองแลวตามมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชี
นอกจากนี้ วิทยาลัยการจัดการไดนํารายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการจัดการในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2555 แลว ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบตอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2554 ของผูตรวจสอบภายใน โดยใหความเห็นวา เปนการรายงานที่ถูกตองแลวตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และขอ 56 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดตั้งและการ
บริหารงาน วิทยาลัยการจัดการ พ.ศ.2552 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการทบทวนรายงาน
ของผูตรวจสอบงบการเงินของวิทยาลัยการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2554
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการทบทวนรายงานของผูตรวจสอบงบการเงินของวิทยาลัย
การจัดการ ประจําปงบประมาณ 2554
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ครั้งที่ 5/2555 ในวันศุกรที่
24 สิงหาคม พ.ศ.2555 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 และคําเสนอขอใชจายงบประมาณเงินรายไดสะสม ซึ่งที่ประชุมไดมมี ติเห็นสมควรใหปรับปรุงชื่อ
เอกสารจาก “รายรับและรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556” เปน “คําเสนอของบประมาณ เงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556” พรอมทั้งใหตรวจสอบปรับปรุงรายการใหถูกตองและเห็นควรใหเพิ่มวงเงิน
คาใชจายในภารกิจดานงานวิจัยใหมากขึ้น
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดํ าเนิ นการปรับปรุงและจัด ทําคํ า
เสนอของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการตาม
นโยบายงบประมาณสมดุล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับจากเงินรายได ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการเงินรายไดสุทธิ จํานวน 211,519,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ.2555 จํานวน 25,323,800 บาท คิดเปนรอยละ 13.60
2. ประมาณการรายจาย
2.1 งบประมาณรายจ ายจากเงินรายได ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 211,519,400 บาท
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 25,323,800 บาท คิดเปนรอยละ 13.60 โดยเปนรายจายประจํา
จํานวน 166,655,700 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 78.79 เปนงบลงทุน จํานวน 23,663,700 บาท คิดเปน
รอยละ 11.19 และเปนงบกลาง จํานวน 21,200,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.02
2.2 การจํ าแนกงบประมาณรายจ ายจากเงิ นรายได จํ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต ภายใต ยุ ทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 4 แผนงาน 7 ผลผลิต ดังนี้
1. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม 169,119,260 บาท
1.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
120,254,350 บาท
1.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
47,003,850 บาท
1.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
1,861,060 บาท
2. แผนงานฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 765,500 บาท
2.1 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
765,500 บาท
3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
19,739,950 บาท
3.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
19,594,950 บาท
3.2 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
145,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
694,690 บาท
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
694,690 บาท
2.3 การจําแนกงบประมาณรายจายจากเงินรายได จําแนกตามงบรายจายไดดังนี้
1. งบบุคลากร
44,693,940 บาท
2. งบดําเนินงาน
73,163,970 บาท
3. งบลงทุน
23,663,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน
35,141,610 บาท
5. งบรายจายอื่น
34,856,180 บาท
2.4 การจําแนกงบประมาณรายจายจากเงินรายได จําแนกตามหนวยงานไดดังนี้
1. งบกลาง
21,200,000 บาท
2. สํานักงานอธิการบดี
67,438,510 บาท
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3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
5. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
8. คณะศิลปศาสตร
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. สํานักงานตรวจสอบภายใน

8,672,500
4,235,000
36,210,000
11,060,500
21,712,000
10,081,700
11,937,020
16,359,920
2,120,270
491,980
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตงิ บประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ
1. อนุ มัติ ง บประมาณเงิน รายได ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ของมทร.สุวรรณภูมิ และ
ใหมหาวิทยาลัยนํารายการงบลงทุนซึ่งเปนหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีความจําเปนและมหาวิทยาลัยขอใช
เงินรายไดสะสม จํานวน 3 รายการ ที่คณะกรรมการบริหารการเงินฯไดแนะนําใหไปจัดทําแบบรูปรายการไวให
พรอมนั้น มาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
2. ที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยควรมีวินัยทางดานการงบประมาณและการเงินการคลัง โดยเฉพาะในสวนของ
งบลงทุนทั้งที่เปนสิ่งกอสรางและครุภัณฑ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรมาจํานวนนอย จึงตองมีความพรอม
ในเรื่องของแบบ ราคา และเวลาที่ เพียงพอ เพื่ อรองรับมาตรการของภาครัฐในระบบ e-Auction เกี่ ย วกั บ
Minimum Bid และกรณีที่ตองยกเลิกการดําเนินการจัดหาพัสดุแลวเริ่มตนใหมถามีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
อีกด วย และเนื่ องจากรายไดสวนใหญ ของมหาวิท ยาลัยมาจากการจั ด การศึก ษา นัก ศึ ก ษาจึ งควรได รับ
ผลประโยชนจากงบประมาณที่จัดไว ซึ่งถามีการดําเนินงานจัดหาพัสดุที่ลาชา จะไมเกิดความยุติธรรมต อ
นักศึกษา
2.2 งบวิจัยของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณฉบับแรกที่เสนอใหกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพยสินพิจารณามีเพียง 19 ลานบาท และคณะกรรมการฯ เห็นวา ถา มทร.สุวรรณภูมิ จะเขาสู AEC ได
งานวิจัยควรมากกวานี้ มหาวิทยาลัยจึงไปปรับลดรายการอื่นๆลง แลวเพิ่มงบวิจัยในภาพรวมเปน 39 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 20 ลานบาท ซึ่งถาดําเนินการตอเนื่องอยางนอย 5 ปจะเปน 100 ลานบาท ที่จะเปนกลไกในการสรางศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําใหมหาวิทยาลัยมีศูนยงานวิจัย และชวยใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเรื่องงานวิจั ย
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เพิ่มขึ้นสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได จึงเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนการใชจายเงินเปนแผน
งานวิจัยแมบท 5 ป เพื่อใหมีแผนงานวิจัยที่สรางความเขมแข็งและศักยภาพงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ
เสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
2.3 มหาวิทยาลัยควรทบทวนจํานวนของงบประมาณที่จะนําไปสูกิจกรรมการเรียนนักศึกษา
เพราะแหลงของรายไดมาจากนักศึกษา เชน งบคาวัสดุที่ควรเพียงพอสําหรับฝกนักศึกษาตามทิศทางของราชมงคล
ที่เนนเรื่องการปฏิบัติ รวมถึงงบบํารุงรักษาครุภัณฑอุปกรณการเรียนการสอน เปนตน นอกจากนี้ ในการ
บริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรตองพิจารณาในสวนของคาใชจายบุคลากรที่สูงมากโดยมีบางสวนแฝง
อยูในงบเงินอุดหนุนและงบดําเนินการดวย
2.4 การจัดทํางบประมาณในปตอไป ควรพิจารณาการจําแนกหมวดใหถูกตองโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดของรายการและไมควรซอนหมวด เชน ในงบเงินอุดหนุนมีรายการคาซอมแซมรวมอยูดวย ซึ่งควร
อยูในงบดําเนินงานเปนคาใชสอย ไมใชอยูในงบเงินอุดหนุน
2.5 มหาวิทยาลัยควรบริหารงบประมาณทั้งในสวนของงบประมาณที่ขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป
ปงบประมาณ 2555 กับงบประมาณใหม ป 2556 กวา 400 ลานบาท อยางมีประสิทธิภาพเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อ
เห็นแกประโยชนของนักศึกษาเปนสําคัญ
2.6 เห็นควรใหอาจารยไปทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชนเหมือนมหาวิทยาลัยบางแหง โดย
ทํางานวิจัยที่ใชประโยชนไดซึ่งอาจเปนงานวิจัยเล็กๆ กอน แลวจึงทําวิจัยแบบ R&D ตอไป นอกจากนี้ อาจารย
ควรเห็นความสําคัญของงานวิจัย ถาไมมีงานวิจัย การเรียนการสอนจะพัฒนาไมได เพราะการสอนเปนผลมาจาก
งานวิจัยที่อาจารยดําเนินการทั้งสิ้น ซึ่งมีแหลงงบประมาณของงานวิจัยทั้งจากองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
แตตองเปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.7 ควรเพิ่มงบเงินอุดหนุนในสวนของทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยตองลงทุนในชวงที่องคกรยังไมสามารถดึงผูที่จบปริญญาเอกแลวมาอยูกับ
มหาวิทยาลัยได มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาขึ้นเองเพื่อทําใหองคกรเขมแข็งขึ้นและเมื่อพัฒนาขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแลว
บุคคลภายนอกจะอยากเขามาอยูกับมหาวิทยาลัยเอง สําหรับงบประมาณที่ตั้งไวแลวบางปอาจใชไมหมดจะ
เหลือเปนเงินสะสมเหมือนเดิม แตการตั้งงบประมาณไวจะเปนแรงดึงดูดใหผูที่ตองการพัฒนาตนเองไดเตรียมพรอม
ที่จะไปเรียนในสถาบันที่ดี ในสาขาที่มหาวิยาลัยตองการ ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกทีส่ นใจเรือ่ งการเรียนตอ
ก็อยากมาอยูดวย เพราะเห็นวามหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้
4.1.2 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2556 ของวิทยาลัยการจัดการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดตั้งและบริหารวิทยาลัย
การจัดการ พ.ศ.2552 ขอ 31 กําหนดวา ในแตละปงบประมาณใหคณบดีจัดทํารางงบประมาณ รายรับ-รายจาย
ประจําป เสนอใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและนําเสนอตออธิการบดีเพื่อเสนอขออนุมัติตอสภา
มหาวิทยาลัย นั้น วิทยาลัยการจัดการไดดําเนินการรางงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําปเสนอใหคณะกรรมการ
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อํานวยการพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 เรียบรอยแลว พรอมทั้งนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารการเงินฯ ขอใหปรับวิธีการเขียนใหเปนไปตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณ รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 เลมที่ 8 (4) กระทรวงศึกษาธิการ และใหกําหนดหลักเกณฑในการตั้งงบกลางใหชัดเจน
พรอมทั้งนําเสนอแผนงบประมาณรายจายตั้งแตป 2553-2559 โดยในป 2556 ขอใหตัดงบกลางออกกอน
และใหนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการจัดการพิจารณา เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการ ไดดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินเรียบรอยแลว รายละเอียดของงบประมาณทีเ่ สนอ สรุปไดดังนี้
(1) สรุปประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป พ.ศ.2556
1. ประมาณการรายรับ
1.1 รายรับจากการจัดการศึกษา
7,542,000
รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา
7,192,000
รายรับจากคาปรับพื้นฐาน
270,000
รายรับจากคาสมัคร/ใบสมัคร
80,000
1.2 รายรับจากผลประโยชนที่เกิดจากการบริการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
โครงการวิเคราะหงานวิจัย
โครงการอมรมหลักสูตรการใชสถิติเพื่อการวิจัย
ฝกอบรมวิชาชีพ

400,000
100,000
100,000
100,000
100,000

7,942,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ประมาณการรายจาย
7,942,000 บาท
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
7,474,900 บาท
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7,444,900 บาท
ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
30,000 บาท
แผนงาน : สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั
50,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
25,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
25,000 บาท
แผนงาน : อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 20,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
20,000 บาท
สมทบมหาวิทยาลัย
397,100 บาท
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(2) สรุปประมาณการรายรับประจําป พ.ศ.2556 จําแนกตามแหลงที่มาของรายรับ
จํานวนเงิน
ลําดับที่
แหลงที่มาของรายรับ
บาท
รอยละ
1
รายรับจากการจัดการศึกษา
7,542,000
94.96
2
รายรับจากผลประโยชนที่เกิดจากการบริการ
400,000
5.04
รวม
7,942,000
100
(3) สรุปประมาณการรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
จําแนกตามงบรายจาย
จํานวนเงิน
ลําดับที่
ประเภทงบรายจาย
บาท
รอยละ
1
งบบุคลากร
2,090,600
26.32
2
งบดําเนินงาน
4,977,500
62.67
3
งบลงทุน
41,800
0.53
4
งบรายจายอื่น
435,000
5.48
5
สมทบมหาวิทยาลัย
397,100
5.00
รวม
7,942,000
100
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 และ ขอ 31 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจัดตั้งและบริหารงาน
วิทยาลัยการจัดการ พ.ศ.2552 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได
ประจําป พ.ศ.2556 ของวิทยาลัยการจัดการ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2556 ของวิทยาลัยการจัดการ
4.2 เรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.2.1 พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ .....
ดวยคณะทํางานของคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวารสารวิจัย ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร วิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ..... และไดนํา (ราง) ระเบียบฯ ดังกลาวเสนอคณะกรรมการยกรางระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยแลวในการประชุมคณะกรรมการยกรางฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันจันทรที่ 30
กรกฎาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบโดยมีคําแนะนําใหปรับแก (ราง) ระเบียบฯ บางสวนกอนเสนอ
คณะกรรมการดานกฎหมายของสภาฯ พิจารณาตอไป
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ในการนี้ คณะทํางานของคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวารสารวิจัย ไดดําเนินการปรับแก
ตามมติของคณะกรรมการยกรางฯ เรียบรอยแลว และไดนํา (ราง) ระเบียบฯ วาดวยการจายคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ..... เสนอคณะกรรมการ
ดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามหลักกฎหมายแลวในการประชุมคณะกรรมการ
ดานกฎหมายฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันจันทรที่ 10 กันยายน 2555 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหแกไข และใหนําเสนอ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.....
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.....
4.2.2 พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุน
สหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....
ตามที่สํานักสหกิจศึกษาไดจัดการประชุมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2555 เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 และที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักสหกิจศึกษาปรับแกระเบียบฯ
วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ.2552 ใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 โดยให
จัดทําเปน(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ..... และใหสํานักสหกิจศึกษานํา (ราง) ระเบียบฯ ดังกลาวไดเสนอคณะกรรมการยกรางระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย กอนนําเสนอคณะกรรมการดานกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยตอไป
ในการนี้ สํานักงานสหกิจศึกษาไดจัดทํา (ราง) ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ..... และไดนําเสนอคณะกรรมการยกรางฯ แลวในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันจันทรที่ 30 กรกฎาคม
2555 พรอมทั้งไดนํา (ราง) ระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายแลวในการประชุมคณะกรรมการดานกฏหมายฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันจันทรที่
10 กันยายน 2555 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหแกไข และใหนําเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมี
รายการปรับปรุงแกไขดังนี้
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ลําดับที่
1

ขอความเดิม ในระเบียบฯ ป2552
ขอ 5 ให จั ด ตั้ ง กองทุ น ระบบสหกิ จศึ ก ษาขึ้น
โดยมีรายไดและทรัพยสินของกองทุน
(1) เงินคาบํารุงการศึกษาและคาหนวยกิต
ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบั ติที่จัดเก็บจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(3) รายไดอื่นๆ
ขอ 6 วรรคสอง
รายไดตามขอ 5 (2) (3) ใหนําเขาเปนรายได
ของกองทุ น สหกิ จ ศึ ก ษา การเบิ ก จ ายให ทํ า
ตามขอ 11 และใหกองคลังเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา
“กองทุนสหกิจศึกษา”

ขอความใหมที่แกไขแลว
ขอ 5 ใหจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษา โดยมีรายได
และทรัพยสินของกองทุน ดังนี้
(1) เงินคาบํารุงการศึกษาและ
คาลงทะเบียน แบบเหมาจายที่จัดเก็บจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
(2) เงินและทรัพยสนิ ที่มีผูบริจาคให
(3) รายไดอื่นๆ
รายไดตามขอ 5 (2) (3) ใหนําเขาเปนรายได
ของกองทุ นสหกิจ ศึ ก ษา การเบิก จ ายให ทํ า
ตามขอ 11 และใหกองคลังเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา
“กองทุนสหกิจศึกษา”

2

ขอ 6 ใหกองคลังจัดสรรเงินเงินคาบํารุงการศึกษา
และคาหนวยกิตทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
ที่จัดเก็บจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในราย
วิชาสหกิ จศึ ก ษาในภาคการศึก ษาปกติ เพื่อ
เปนคาใชจายการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน
อัตราสวนรอยละ 80:20 ดังนี้
(1) จัดสรรเงินจํานวนรอยละ 80 ใหแก
คณะเพื่อใชจายในโครงการสหกิจศึกษาของคณะ
(2) จัดสรรเงินจํานวนรอยละ 20 เปนรายได
ของมหาวิทยาลัย
(3) ให ก องคลัง หั ก เงิ น ขอ 6(1) ที่ ค ณะ
ได รับ จั ด สรรจั ด เก็ บ เขากองทุ น สหกิ จ ศึ ก ษา
ไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินที่ไดรับจัดสรร

ขอ 6 ใหกองคลังจัดสรรเงินคาบํารุงการศึกษา
และคาลงทะเบียนแบบเหมาจายที่จดั เก็บจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาปกติ เพื่อเปนคาใชจายการ
ดําเนินงาน โดยแบงออกเปนอัตราสวนดังนี้
(1) จัดสรรเงินจํานวนรอยละ 80 ใหแก
คณะเพื่อใชจายในโครงการสหกิจศึกษาของ
คณะและใหกองคลังหักเงินที่คณะไดรับจัดสรร
จั ด เก็ บ เขา กองทุ น สหกิ จ ศึ ก ษาไมน อยกว า
รอยละ 20 ของเงินที่ไดรับจัดสรร
(2) จัดสรรเงินจํานวนรอยละ 20 เปนรายได
ของมหาวิทยาลัย”

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....

