รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 13/2560
วันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต)
_______________________
ผูเขาประชุม
1. นายมีชัย
2. ผศ.ไพศาล
3. ผศ.นิมิตร
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ดร.กิจจา
นายธงชัย
รศ.ประชีพ
นางประดิษฐา
รศ.ดร.พินิติ
รศ.ดร.วรากร
นางสาววลัยรัตน
นายสมชาย
ผศ.ดร.สุราษฎร
รศ.สหายพล
อาจารยชลอ
อาจารย ดร.สุวุฒิ
อาจารยปติชน
นายพัฒนพงศ
ผศ.สุรชัย
ผศ.อติชาติ
รศ.อํานวยพศ
อาจารยอํานาจ
ผศ.กฤษฎี
นางสาวพัชราภรณ
อาจารย ดร.อนุรักษ

ฤชุพันธุ
บุรินทรวัฒนา
ขจรไชยกุล
ใจเย็น
ลาวรรณ
ชูพันธ
จงวัฒนา
รตะนานุกูล
ไมเรียง
ศรีอรุณ
มีชูพร
พรมจันทร
มีชูนึก
หนูอินทร
ตุมทอง
เปยมบริบูรณ
วรรณวิไล
เอมอักษร
ภูมิวณิชชา
ทองคํา
สุขแจม
สุขฉายี
จันทรฉาย
เมฆพะโยม

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(อธิการบดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2560

ผูไมมาประชุม
1. นายธีรยุทธ
2. นายวัลลภ
3. นายสุวรรณลภ
4. นายเสถียร
5. นายโอภาส
6. อาจารยพงศวิทย
7. ผศ.ดร.ประมุข
8. ผศ.สมใจ

หลอเลิศรัตน
มานะธัญญา
ภูวบัณฑิตสิน
เศรษฐสิทธิ์
เขียววิชัย
วุฒิวิริยะ
อุณหเลขกะ
บุญสรรค

ผูเขารวมชี้แจง
1. รศ.ดร.กิตติ
2. ผศ.สุวิทย
3. อาจารยจิระวัฒน
4. อาจารย ดร.ศศิกานต
5. ผศ.ดร.อํานาจ
6. อาจารยอนนท
7. อาจารยเรืองสิน
8. ผศ.ดร.ยุทธนา
9. อาจารยภัทรมาศ
10. อาจารยปติพร
11. นางสาวจันจิรา
12. นางสาวอภิญญา
13. นางสาวนิศาชล
14. นางสิริรัตน
15. นางสาวดารณี

บุญเลิศนิรันดร
วงษยืน
ใจออนนอม
สุวรรณประทีป
จํารัสจรุงผล
บูชาพันธ
ปลื้มปน
กันทะพะเยา
เทียมเงิน
มโนคุน
จันทยานี
สกุลพราหมณ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
โพสพสุวรรณ
ตรีหาญ
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กองคลัง
กองคลัง
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
วาระ ดังนี้

นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวอวยพรปใหม พ.ศ.2561
นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวอวยพรปใหม มีใจความดังนี้
“ในโอกาสจะสิ้นปเกาขึ้นปใหม ซึ่งเราไดทํางานกันมาดวยความเหนื่อยยาก ดวยความรวมมือ
รวมใจกัน ขอขอบคุณทุกทานที่ไดชวยกันทํางานมาดวยดี หนักนิดเบาหนอย สิ้นปเกาแลวใหทิ้งมันไป อภัยกัน
ตั้งหนาตั้งตาผลักดันกันตอไป ในวาระโอกาสที่จะขึ้นปใหมนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีของ
พระเจาอยูหัว ไดโปรดประทานพรใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีงาม
ขอใหสมความปรารถนา ขอบพระคุณครับ สวัสดีปใหมครับ”
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยจากการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
2. เสนอเรื่องใหที่ประชุมทราบ
จํานวน 11 รายการ
3. เสนอเรื่องสืบเนื่อง-เรื่องคางเพื่อพิจารณา
จํานวน - รายการ
4. พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร
จํานวน 1 รายการ
5. พิจารณาเรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
จํานวน - รายการ
6. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
จํานวน 4 รายการ
7. พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา
จํานวน 2 รายการ
8. เรื่องอื่น ๆ
จํานวน 2 รายการ
ในการนี้ งานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของรับทราบ
รวมทั้ งได ส งคํ าสั่ ง และรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 11/2560 ให สํ านั กวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2560
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
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1.2.2 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารในตําแหนง
รองอธิการบดี
ตามที่วาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งเปนผลให
รองอธิการบดีที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารตามมาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ และรองศาสตราจารยสหายพล มีชูนึก ตองพนจากตําแหนงดวย ตอมาไดมีพระราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งให นายไพศาล บุรินทรวัฒนา ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2560 และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่
8 พฤศจิกายน 2560 ไดอนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นั้น
ทั้งนี้ ตามขอ 13 แหงขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ หาร พ.ศ.2552 ระบุ ให อธิ การบดี เป นผู ดําเนิ นการในการเลื อก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารตามมาตรา 15(3) ดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่วาระ
การดํารงตําแหนงสิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการดังนี้
1. กําหนดใหมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารในตําแหนงรองอธิการบดี
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยอธิการบดีเปนผูเรียกประชุมผูบริหารตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ 5
แหงขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร พ.ศ.2552
2. ใหมีการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในขอ 7 ขอ 8 และ ขอ 9 แหงขอบังคับฯ เพื่อใหไดกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน
สามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ในการนี้ ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ไดดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑที่กําหนดและตามวิธีการที่เห็นชอบรวมกันเรียบรอยแลว สรุปผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหารในตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 3 คน คือ
1. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
2. รองศาสตราจารยสหายพล มีชูนึก
3. อาจารยชลอ
หนูอินทร
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ในตําแหนงรองอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหารในตําแหนงรองอธิการบดี ดังกลาวขางตน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหน ง
บริหารในตําแหนงรองอธิการบดี และยินดีตอนรับทั้ง 3 ทานดวย

สภา มทร.สุวรรณภูมิ
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1.2.3 รายงานกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป
พ.ศ.2561
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดเห็นชอบใหกําหนดวันประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป พ.ศ.2561 เปนทุกวันพุธสัปดาหที่ 2 ของเดือน
ณ หองประชุ ม สภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี (เขตใต) ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2561
ดังนี้
ครั้งที่
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

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

ป
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําป พ.ศ.2561 ดังกลาวขางตน
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําป พ.ศ.2561 โดยขออนุญาตปรับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
จากวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เปนวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สําหรับกําหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตครั้งที่ 2/2561 เปนตนไป นั้น กําหนดเวลาดังเดิม คือ 09.30 น. หรือ
10.00 น. ขึ้นอยูกับจํานวนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้ง

สภา มทร.สุวรรณภูมิ
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1.2.4 รายงานงบการเงินประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงานงบการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560 เสร็จเรียบรอย โดยไดนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
(งบการเงินเดือนกรกฎาคม) และครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (งบการเงินเดือนสิงหาคมและ
เดือนกันยายน) ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณางบการเงินดังกลาวแลว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจา ยสุทธิ
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
สินทรัพยสุทธิ

เดือนกรกฎาคม
693,003,870.47 บาท
3,875,288,625.65 บาท
(155,583,552.30) บาท
(498,579,009.35) บาท
3,914,129,934.47 บาท
1,489,078,058.94 บาท
2,066,686,888.17 บาท
358,321,788.18 บาท
43,199.18 บาท
3,914,129,934.47 บาท

เดือนสิงหาคม
523,274,247.24
4,081,323,375.40
(191,730,036.79)
(481,524,022.93)
3,931,343,562.92
1,489,078,058.94
2,066,686,888.17
375,535,416.63
43,199.18
3,931,343,562.92

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เดือนกันยายน
458,783,761.82 บาท
4,087,566,387.31 บาท
(150,108,915.97) บาท
(455,801,114.80) บาท
3,940,440,118.36 บาท
1,489,078,058.94 บาท
2,066,686,888.17 บาท
387,969,974.35 บาท
(3,294,803.10) บาท
3,940,440,118.36 บาท

2. งบรายไดและคาใชจาย ประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560
รายการ
รายได
คาใชจา ย
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจา ยสุทธิ

เดือนกรกฎาคม
67,212,241.63 บาท
(47,624,861.96) บาท
19,587,379.67 บาท

เดือนสิงหาคม
67,156,172.04 บาท
(49,942,543.59) บาท
17,213,628.45 บาท

เดือนกันยายน
104,581,710.75 บาท
(92,147,150.03) บาท
12,434,560.72 บาท

3. งบกระแสเงินสด ประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดคงเหลือ ณ ตนงวด
เงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด

เดือนกรกฎาคม
1,491,612.88 บาท
(130,754,609.89) บาท
- บาท
322,810,851.84 บาท
193,547,854.83 บาท

เดือนสิงหาคม
27,004,758.88
(16,034,749.75)
193,547,854.83
204,517,863.96

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เดือนกันยายน
(57,444,921.11) บาท
(6,243,316.48) บาท
- บาท
204,517,863.96 บาท
140,829,626.37 บาท
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานงบการเงินประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม
และกันยายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานงบการเงินประจําเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน 2560
1.2.5 รายงานงบการเงิน ประจําปงบประมาณ 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงานงบการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 เสร็จเรียบรอยแลว และไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพยสิน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณางบการเงิน
ดังกลาวแลว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2560
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
สินทรัพยสุทธิ

จํานวนเงิน *
469,731,922.64 บาท
3,252,017,536.77 บาท
(123,620,243.93) บาท
(455,801,114.79) บาท
3,142,328,100.69 บาท
1,489,078,058.94 บาท
1,653,250,041.75 บาท
3,142,328,100.69 บาท

*หมายเหตุ :- เปนตัวเลขแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หลังรายการปรับปรุง

2. รายงานรายไดและคาใชจาย ประจําปงบประมาณ 2560
รายการ
จํานวนเงิน
รายได
1,364,003,412.28 บาท
คาใชจาย
(1,157,766,646.37) บาท
รายการอื่น ๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
(427,906.33) บาท
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย
205,808,859.58 บาท

สภา มทร.สุวรรณภูมิ
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จํานวนเงิน
(162,660,887.19) บาท
96,176,019.05 บาท
- บาท
207,314,494.51 บาท
140,829,626.37 บาท

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของวา การจัดประเภท
กองทุนตาง ๆ ที่อยูภายใตหมวดหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นนั้น ควรเปนกองทุนประเภทใดบาง โดยเฉพาะกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยนั้น ยังควรจัดประเภทไวเปนหนี้สินหรือไม
2. รายการเงินรับฝากอื่นหลายรายการ ที่จัดประเภทไวเปนเงินรับฝากระยะสั้นในหมวดหนี้สิน
หมุนเวียน เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน ควรเรงดําเนินการ
ใหรับรูเปนรายไดของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว ซึ่งจะสามารถนําไปทําใหไดดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน สวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 ใหจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายในการใหสวัสดิการ
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และตามขอบังคับฯ วาดวยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ขอ 10 (4)
กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนฯ มีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนสวัสดิการ
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และการรับจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบรอยแลว สรุปได
ดังนี้
1. งบรายรับ – รายจาย สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แสดงยอด
รายรับสูงกวารายจาย จํานวนเงิน 75,519,782.55 บาท
2. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 มีทุนสะสมคงเหลือปลายป จํานวนเงิน 428,678,041.49 บาท
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีขอเสนอแนะในสวนของเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพวา
เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเฉพาะสวนไมวาจะเปนฝายนายจางหรือฝายสมาชิก ลวนแตเปนผูมีสวนได
สวนเสียดวย ทําใหอาจมีการขอเพิ่มเงินสมทบอยูเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยควรดําเนินการแกไขขอบังคับฯ วาดวย
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 วาถาคณะกรรมการกองทุนเฉพาะสวนมีมติที่จะใหนายจาง
จายเงินสมทบเพิ่มขึ้นนั้น ควรไดรับความเห็นชอบจากฝายนายจางหรือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกอน
1.2.7 รายงานผลการดํ าเนิ นงานและการรั บจ ายเงิ นกองทุ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2560
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 ใหจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายเปนเงินเดือน คาจาง เงินประจํา
ตําแหนง คาตอบแทนอื่น คาใชจายอื่น อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และจัดสรรใหกองทุนสวัสดิการ
และตามขอ 11 (3) กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนฯ มีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงิน
กองทุนพนักงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ นอกจากนี้ ตามประกาศฯ
เรื่อง หลั กเกณฑการเก็บรั กษาเงิน การฝากเงิน วิธี การเบิกจ ายเงินและการจั ดทําบัญชีเงินกองทุ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หมวด 3 ขอ 18 ไดกําหนดใหกรรมการและเลขานุการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และการรับจายเงินกองทุนพนักงานเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลั ย เพื่อรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
บัดนี้ กรรมการและเลขานุการ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย และไดเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบรอยแลว
สรุปผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนไดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยนําเงินเขากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 328,843,593.87 บาท
2. รายรับรายจายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน
2560 มีรายรับสูงกวารายจาย 54,263,191.96 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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1.2.8 รายงานประกาศ มทรส. เรื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
ตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหาร
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 กําหนดให
มีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ประกอบดวย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ
(2) อธิการบดี เปนรองประธานกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคน เปนกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ
(6) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เนื่องจากกรรมการและเลขานุ การตามข อ 8 (5) พ นจากตํ าแหน งรองอธิการบดี ในการนี้
มหาวิทยาลัยโดยการเสนอของอธิการบดี จึงขอรายงานใหทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แทนลําดับดังกลาว คือ รองอธิการบดี (นางชลอ
หนูอินทร)
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการแตงตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ น
รายละเอียดปรากฏตาม (ราง) ประกาศ มทรส. เรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินที่ไดนําเสนอ
ที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบการแตงตั้ง นางชลอ หนูอินทร ตําแหนง รองอธิการบดี
เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ตามประกาศ มทรส. เรื่อง คณะ
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย นนทบุรี (เขตใต) จํานวน 25 หนา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2560 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องคางเพื่อพิจารณา
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร
4.1.1 พิจารณาการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
ใหกับผูบริหารที่เปนขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนงใหกับรองอธิการบดีซึ่งเปนตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ที่มหาวิทยาลัยสามารถ
จายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงได โดยเริ่มเบิกจายตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ไดเบิกจายใหกับรองอธิการบดีซึ่งเปนขาราชการบํานาญดวย โดยเขาใจวาสามารถ
เบิกจายไดตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2549 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง เนื่องจากตีความตามระเบียบผิดโดยเขาใจวา
คําวา “ขาราชการผูมีสิทธิ” นั้นรวมขาราชการบํานาญดวย แตตามขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2535 กําหนดใหขาราชการที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหนงให ไดแก ขาราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติ
ใหเปนตําแหนงบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ
ขึ้นไป นั้น ซึ่งขาราชการบํานาญไมอาจถือไดวาเปนขาราชการตามระเบียบนี้เพราะไมมีสถานภาพความเปน
ขาราชการแลว จึงทําใหรองอธิการบดีซึ่งเปนขาราชการบํานาญเปนผูไมมีสิทธิไดเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง อยางไรก็ดี มหาวิทยาลัยมิไดจงใจที่จะหลีกเลี่ยง ไมปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการแตอยางใด แตในชวงที่ดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหนงใหรองอธิการบดีซึ่งเปนขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยยังมิไดมีขอบังคับเกี่ยวกับการจายเงิน
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับผูบริหารที่มิใชขาราชการ รวมทั้งมีความจําเปน
จะตองมีผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองอธิการบดีเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ อันจะเปนไปเพื่อประโยชนภายใต วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนั้น เพื่อแกไขเยียวยากรณีดังกลาว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยในทางใด
ทางหนึ่ง ดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดสะสมของมหาวิทยาลัยเปนคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนงของรองอธิการบดีซึ่งเปนขาราชการบํานาญในชวงระยะเวลากอนที่สภามหาวิทยาลัย
จะมีขอบังคับวาดวยการจายเงินคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหารจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2559 ดังจะเห็นไดจากกรณีตัวอยางของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหความเห็นวาการที่สภาสถาบันไดมีมติอนุมัติใหจายเงินชดเชยจากเงินรายไดของสถาบันเปนการดําเนินการ
ที่ชอบดวยกฎหมาย
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2. แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการจายเงินคาตอบแทน
สําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหารจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยยกเลิกขอความในขอ 8 และ
ใหใชขอความดังตอไปนี้ “ขอ 8 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่มีวาระการดํารงตําแหนงอยูในขณะที่ขอบังคับนี้
ใชบังคับ ใหจายเงินคาตอบแทนไดตั้งแตวันเริ่มตนการดํารงตําแหนง”
ความเห็นคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
จากการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสินไดพิจารณาขอดี ขอเสีย ในแตละทางเลือกแลวเห็นวาทางเลือกที่ 1 นาจะเหมาะสมกวาเพราะสามารถ
เยียวยาแกไขปญหาไดครอบคลุมถึงผูบริหารทุกคนที่เปนขาราชการบํานาญ และไดรับคาตอบแทนเหมาจาย
ไปกอนที่มหาวิทยาลัยจะมีขอบังคับ และมีหนวยงานที่ใชทางเลือกนี้แลว เชน กรณีของสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน สวนทางเลือกที่ 2 นาจะไมสมควรนักเนื่องจากเปนการออกขอบังคับยอนหลังใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง
เปนสิ่งที่ถูกตอง อีกทั้งยังไมครอบคลุมถึงรองอธิการบดีที่เปนขาราชการบํานาญอีก 2 ทาน ที่ไมไดมีวาระ
การดํารงตําแหนงอยูในขณะที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนงใหกับผูบริหารที่เปนขาราชการบํานาญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได
นําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติในหลักการใหเยียวยาได แตตองไมเกินงบประมาณที่ไดเบิกจาย
ออกมา และใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาวาควรใชงบประมาณในสวนใดมาใชในการเยียวยา ซึ่งอาจจะใชเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย เงินคาดําเนินการ หรือเงินสวัสดิการ แตไมควรนําเงินสะสมไปใช ซึ่งถามหาวิทยาลัยสะดวก
ใชงบใดใหดําเนินการไดตามความเหมาะสม
4.2 พิจารณาเรื่องการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการรับนักศึกษา
พิการเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1484 ลงวันที่ 25 กันยายน
2560 เรื่อง นโยบายการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดแจงใหมหาวิทยาลัยจัดสง
ประกาศของสภาสถาบันเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2561
เพื่อจะเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค
ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการตองดําเนินการตามแนวทางและเงื่อนไข รวมถึงแนวทาง
การสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการอยางเครงครัด ตามระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552
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ขอ 4 ใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม โดยให
คํานึงถึงประเภทของความพิการดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด และแจงคณะกรรมการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเริ่มปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต
ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
ในการนี้ เพื่อใหการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ เปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีขอเสนอแนะใหแกไข
หนา 3 ขอ 3.5 จากเดิม “มีสุขภาพรางกายแข็งแรง…” ควรเปลี่ยนเปน “มีลักษณะที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองได…”
4.3 พิจารณาเรื่องการแตงตั้งบุคลากร
4.3.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกรที่ 14 มีนาคม 2557 วาระที่ 5.1
ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ นั้น และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 295/2557
ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ คําสั่งมหาวิทยาลัย ฯ
ที่ 362/2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 720/2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1153/2558 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาขอบังคับ (เพิ่มเติม) ทําใหมีคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับทั้งสิ้น 23 คน บัดนี้ มีกรรมการ
จํานวน 8 รายพนจากตําแหนงกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ไดแก
1. รศ.ดร.สุรชัย
2. ผศ.ดร.ศิริกุล
3. ผศ.ปกรณ
4. อาจารยปราชญ
5. ผศ.วารุณี

มัจฉาชีพ
คลองคํานวณการ
แสงนิ่ม
พวงเงิน
กรุดพันธ

6. ผศ.อภิชาติ
7. ดร.อเนก
8. นางสาวแพรวพรรณ

พรหมโชติ
เจริญภักดี
จันทรศัพท

พนจากตําแหนงรองอธิการบดี
พนจากตําแหนงรองอธิการบดี
เกษียณอายุราชการ
ไมประสงคจะเปนกรรมการตอ
ลาออกจากการเปนกรรมการ
เนื่องจากลาศึกษาตอ
เสียชีวิต
โอนยายสังกัด
ลาออกจากราชการ
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จึงเหลือคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ จํานวน 15 คน ไดแก
1. นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. อธิการบดี
กรรมการ
3. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
4. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
กรรมการ
5. อาจารยชลอ
หนูอินทร
กรรมการ
6. อาจารยสุวุฒิ
ตุมทอง
กรรมการ
7. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
กรรมการ
8. นายสัตวแพทยสถิตย
อรุณแสง
กรรมการ
9. ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน
กรรมการ
10. อาจารยเกษสิริ
ศักดานเรศว
กรรมการ
11. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
12. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
13. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวกัสยา
สุพล
ผูชวยเลขานุการ
15. นายพจนชนก
สมบัติ
ผูชวยเลขานุการ
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ
ชุดใหม เพื่อทําหนาที่ปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได
นําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ
จํานวน 19 คน ดังนี้
1. นายกสภามหาวิทยาลัย
2. อธิการบดี
3. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
4. อาจารยพงศวิทย
วุฒิวิริยะ
5. อาจารยชลอ
หนูอินทร
6. ผศ.ดร.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ
7. ผศ.กฤษฎี
สุขฉายี
8. อาจารยสุวุฒิ
ตุมทอง
9. ผศ.ดร.ประมุข
อุณหเลขกะ
10. นายสัตวแพทยสถิตย
อรุณแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สุขแจม
12. ผศ.ฐิติมา
จิโนวัฒน
13. อาจารยเกษสิริ
ศักดานเรศว
14. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
16. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
17. นางสาวกัสยา
สุพล
18. นายพจนชนก
สมบัติ
19. นางสาวสุภาพร
ปติเขต
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

4.3.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2550 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.3.3 ไดมีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งตามคําสั่งที่
401/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 แลวนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการดํารง
ตําแหนงผูบริหารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลกระทบกับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการแทนบุคคลเดิม ดังนี้
รายชื่อเดิม
รายชื่อที่ขอแตงตั้งใหม
1. รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี
1. รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร รองอธิการบดี
(เลขานุการ)
(เลขานุการ)
2. นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย ผูอํานวยการ 2. นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย รักษาราชการแทน
กองบริหารงานบุคคล (ผูชวยเลขานุการ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
3. นางสาวจันจิรา จันทยานี บุคลากรชํานาญการ
(ผูชวยเลขานุการ)
(ผูชวยเลขานุการ)
3. นางสาวจันจิรา จันทยานี รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
(ผูชวยเลขานุการ)
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดังเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เนื่องจากตามขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2550 ไมได
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนผู แตงตั้ง ผูปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน ง
ทางวิชาการ จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยถอนเรื่องออก แลวนําคําสั่งดังกลาวเสนออธิการบดีเปนผูลงนาม
4.3.3 พิจารณามอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําที่ 1441/2556 แทนสภา
มหาวิทยาลัย
ตามที่ นายอร าม คุมกลาง ฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ในคดีปกครองคดี หมายเลขดําที่
1441/2556 ระหวาง นายอราม คุมกลาง ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูถูกฟองคดีที่ 1 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูถูกฟองคดีที่ 2 และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูถูกฟองคดีที่ 3 ในกรณีฟองขอใหเพิกถอนประกาศกรรมการ
สรรหาอธิการบดี เรื่องผลการพิจารณากลั่นกรองผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน
2556 และเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกรที่ 10
พฤษภาคม 2556 ในระเบียบวาระที่ 4.3.2 เรื่องการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี นั้น
บัดนี้ ศาลปกครองกลาง มี หมายแจง เพื่อทราบกําหนดวันสิ้นสุ ดการแสวงหาข อเท็ จจริง ในคดีดังกลาว
โดยกําหนดใหวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง เนื่องจากคดีนี้ เดิมผูถูกฟอง
คดีทั้ง 3 ไดมอบอํานาจให นางสาวสุรียรัตน โงววัฒนา ซึ่งเคยดํารงตําแหนงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และปจจุบันนี้บุคคลดังกลาวมิไดเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลว
เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความสะดวกและเรียบรอย จึงขอเสนอสภามหาวิ ทยาลัย ฯ
เพื่อมอบอํานาจใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนผูรับมอบอํานาจแทนผูถูกฟองคดีที่ 1 ในคดีดังกลาว ทั้งนี้ ผูถูกฟอง
คดีที่ 2 และผูถูกฟองคดีที่ 3 ไดมอบให นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย เปนผูรับมอบอํานาจแทนแลว เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2560
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบคําสั่งศาลปกครองกลางมีหมายแจงเพื่อทราบกําหนด
วันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีดังกลาว โดยกําหนดใหวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริง และพิจารณามอบหมายบุคคลใหดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัยในคดีดังกลาวตอไป
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลางและมอบหมายใหนางสาวพัชราภรณ
จันทรฉาย เปนผูรับมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําที่ 1441/2556 แทนสภามหาวิทยาลัย
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4.3.4 พิจารณาการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย (วาระลับ)
4.3.5 รายงานผลการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รายนางนันทพรรดิ์
นิตยพงศชัย (วาระลับ)
4.3.6 การเสนอขอทบทวนการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (สายวิชาการ) ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ราย นายสัญญา คําจริง (วาระลับ)
4.3.7 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รายนายภาสพิรุฬห วัชรศรีสําเริง
(ศรีสําเริง) (วาระลับ)
4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา
4.4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดใชรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) ในการจัดการเรียน
การสอนตั้ง แต ปการศึกษา 2557 เป นต นมา และมี ความประสงคที่ จะทําการปรั บปรุง หลั กสู ตรกอนรอบ
ระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดไว คือ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จึงไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ.2553 และขอบังคับของสภาวิศวกร พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
6/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 8/2560 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป โดยมีขอมูลการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ตามตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ปรากฏตามเอกสารที่ไดนําเสนอที่ประชุมแลว
มติ สภา มทร.สุ วรรณภู มิ เห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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4.4.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2560
ดวยการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสร็จเรียบรอยแลว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดทําการประมวลผล
การเรียนของนักศึกษา ตามหลักฐานที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนจากคณะ พบวา เปนผูผาน
การศึกษาครบหลักสูตรและสมควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
จํานวน 8 คน ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) ศูนยสุพรรณบุรี
353116251001
นายกัลยวิช
รักคุณ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.64
354116251017
นายพิทยา
สีสด
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.55
355116251001
นายกิตติพันธ บุญเกิด
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.48
355116251007
นายณัฐชา
รอบรู
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.28
355116251012
นายปาณชัย
นุชนารถ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.74
355116251017
นายสมประสงค จันทรังษี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.64
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) ศูนยนนทบุรี
155124251007
นายวรากรณ
แกวลังกา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.68
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) ศูนยสุพรรณบุรี
354118251016
นางสาวรุงพลอย วิพัฒครุฑ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.38
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ไดมีม ติเ ห็นชอบ
และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณ ฑิต (5 ป) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน ตามรายละเอียดในเลมเอกสารรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่ไดนําเสนอ
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณ ฑิต (5 ป) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
จํานวน 8 คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
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(อาจารย ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม)
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูจดรายงานการประชุม
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