1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
4. นายธานี สมวงศ์
5. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง
6. นายสถิตย์ อรุณแสง
7. นายสัญญา คาจริง
8. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
9. ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
10. นายเฉลิม ขุนเอียด
11. นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
13. นายอานาจ สุขแจ่ม
14. นางสาวอุศนา อนงค์เวช
15. นางสุภัทรา วิลามาศ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
20. ดร.เจษฎา จันทร์ผา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ
23. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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24. ดร.เอกชัย เนาวนิช
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน
26. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
27. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ สานักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทฤทธิ์ โคตรมณี

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ไปราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ
2. นางสาวศิระยา กรีพัฒน์

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 นโยบายการบริหารงานภายในคณะ 4 มิติ
ด้วยมหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายในการบริหารงานภายในคณะ เพื่อให้ คณะได้รับการโปรโมท
ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยมีการกาหนดรูปแบบ
การบริหารงานภายในคณะเป็น 4 มิติ ดังนี้
1. การออกแนะแนวการศึกษา
2. การจัดหารายได้
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการดาเนิ นการตามรูปแบบใน 4 มิติข้างต้น ส่วนการขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ดาเนินการตามแผนปกติ เพราะฉะนั้นคณะต้องมีการปรับกลยุทธ์ ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษา
การหารายได้ การพัฒนาบุคลากร การให้ความสาคัญในเรื่องของ career path คณะต้องทาให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
และสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การพัฒนานักศึกษา ทั้ง 4 มิตินี้ จะทาให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่ง
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย พยายามจะผลั ก ดั น คื อ เรื่ อ งการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา หากท่ า นออกไปแนะแนวการศึ ก ษา
ท่านสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนของใบสมัครนักศึกษาได้ทันที และส่งข้อมูลให้กับสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบรรจุนักศึกษาที่ผ่านขั้นตอนการแนะแนวการศึกษามา ส่วนในเรื่องของ
การจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานจัดหารายได้ เพราะฉะนั้นคณะต้อง
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มีการประสานงานกับรองอธิการบดีด้านจัดหารายได้เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการดาเนินการในเรื่อง
ของการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยและเข้าคณะ ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะไม่มองว่าคณะใดจานวนนักศึกษาน้อย
แต่จะมองคณะที่ มี จานวนนั กศึ กษาน้ อ ยแต่ มีเงิ นรายได้ สูง กว่าคณะที่ มี จานวนนั กศึ กษามาก ส่วนการพั ฒ น า
บุคลากรนั้นคณะต้องไปวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในคณะ ส่วนในเรื่องการพัฒนานักศึกษานั้น
ให้เน้นในเรื่องคุณภาพการสอน และการแต่งกายของนักศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ที่ประชุมรับทราบ และมอบคณบดี 6 คณะ ไปดาเนิ นการ
ถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานภายในคณะ 4 มิติ ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ
1.1.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มีนโยบายการเข้าใช้พื้นที่เพื่อติดต่อ
ราชการทั้งเขตเหนือและเขตใต้ สาหรับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ เพื่อให้การเข้า – ออกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย และสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศฯ เรื่อง การเข้า – ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. และห้ามมิให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกินเวลา
20.30 น. หากฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะถือว่าบุกรุกเคหะสถานศึกษานอกเวลาราชการ และมหาวิทยาลัยจะดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้
1. มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม ขุนเอียด) ติดตามดูแลและควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทั้งเขตเหนือและเขตใต้ สาหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ที่เข้ามาติดต่อราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฯ เรื่อง การเข้า – ออกพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อย่างเคร่งครัด
2. มอบคณบดี 6 คณะ แจ้งอาจารย์ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกศูนย์พื้นที่ ช่วยกันควบคุม ดูแ ลและ
สอดส่องความประพฤติของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
1.1.3 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยมี นโยบายในการพลิ กโฉมมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อขั บเคลื่ อนการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยอย่ าง
เป็ นระบบ ตามที่ กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม (อว.) กาหนด ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุ ณ
รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) ในการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรด้วย โดยเฉพาะในส่วนของ Premium cost
เป็นโครงการสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ มีเงินเดือน ได้เรียนฟรี และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว มีงานทา
แน่นอน แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยยังพบปัญหา คือ เรื่องของฐานข้อมูล บางหน่วยงานข้อมูลยังไม่มีการ Update ให้เป็น
ปัจจุบัน หรือบางเว็บไซต์ไม่มีการเคลื่อนไหว ยกตัวอย่างเช่น รูปภาพอาจารย์บางท่านยังอยู่ทั้งที่ท่านเกษียณอายุ
ราชการหรือเสียชีวิตไปแล้ว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุม

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2.1 ขอหารื อแนวทางการเปิ ดภาค
กองบริหารงานบุคคล
งานสารสนเทศและสวั สดิ การ กองบริ หารงานบุ คคล
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ได้ ด าเนิ นการส ารวจข้อมู ลการฉีดวั คซี นของบุ คลากรของ
ที่ ประชุ มได้ ร่ วมกั นพิ จารณาแนวทาง
มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ปรากฏตามระเบียบวาระที่ 1.2.6)
และมีมติ ดังนี้
ข้อ 2. มอบงานสารสนเทศและสวัสดิการ
กองบริ หารงานบุ คคล ด าเนิ นการส ารวจ
และรวบรวมข้ อมู ลการฉี ดวั คซี นในส่ วนของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 4 ศูนย์พื้นที่ (แนบ
เอกสารหลั กฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน)
และน าข้ อมู ลเสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.2 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
รองอธิการบดี
กองนโยบายและแผนอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการทบทวน
ตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการของ
(นายธานี สมวงศ์)/
ตั วชี้ วั ดและค าอธิ บายตั วชี้ วั ดตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
หน่ วยงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
กองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมประชุมหารือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และท าความเข้าใจกับหน่วยงาน โดยคาดว่ าจะแล้ วเสร็จ
ที่ ประชุ มรับทราบรายงานผลการด าเนิ นงาน
ภายในเดือนมกราคม 2565
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุ วรรณภู มิ (วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2563 ถึ งวั นที่
30 กันยายน 2564) และมอบรองอธิการบดี (นายธานี
สมวงศ์) ประสานกับกองนโยบายและแผนนัดประชุม
หน่วยงานเพื่อหารือและทาความเข้าใจในการจัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผล ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เพื่อให้ผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.2 การด าเนิ นงานตามนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมอบผู้ ช่ ว ย
อธิ การบดี (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์
สุ วรรณประที ป) น าเรื่องที่ สภามหาวิ ทยาลั ย
ให้ นโยบายและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
มาเสนอในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
5.3 การจัดกิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ วเห็ นชอบให้ มีการ
กิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2565 ของศู นย์ พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา
เป็นการ Live สด ผ่านระบบออนไลน์ ณ บริเวณ
ห้องอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร
32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศู นย์ พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา โดยมี ท่ าน
อธิการบดีและผู้บริหารที่ไม่ติดภารกิจเป็นผู้จับ
รางวัลให้กับผู้โชคดีของศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หั นตรา และมอบหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ดาเนินการ ดังนี้
1. มอบกองคลั ง รวบรวมของขวั ญจากปี
ที่ผ่านมา และดาเนินการจัดหาของขวัญเพิ่มเติม
โดยประสานการด าเนิ นการร่ วมกั บกอง
บริหารงานบุคคล
2. มอบกองบริหารงานบุคคล ด าเนินการ
จัดกิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 2565 ของศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
และขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพิ่มเติมจาก
ผู้บริหาร พร้อมกับจัดทารายชื่อบุคลากรภายใน

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรณประทีป)

กองคลัง/
กองบริหารงานบุคคล

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุม
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
ได้นาข้อมูลสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็น
ส าคั ญหรื อเร่ งด่ วนจากการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
จากการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
มาเสนอให้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย
ทราบและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระที่ 4.4.1)
1. กองคลั งด าเนิ นการสรุ ปรายละเอี ยดของขวั ญ
จากปีที่ผ่านมา โดยการแยกประเภท และจานวนของขวัญ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มีการประสานงานแจ้งประเภท
และจานวนของขวัญกับกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งของขวัญทั้งหมดจะเก็บไว้ที่กองคลังก่อน เมื่อถึงวันที่
จัดงานถึงจะนาไปยังสถานที่จัดงาน
2. กองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการประชุมบุคลากร
ในสังกัดกองบริหารงานบุคคล เพื่อมอบหมายงานสาหรับ
เตรี ยมความพร้ อมจั ดกิ จกรรมดั งกล่ าวแล้ ว เมื่ อวั นที่
14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การ Live สด ผ่านระบบออนไลน์ ประสานกับสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพิ่มเติม
จากผู้บริหาร
2.3 จั ดเตรี ยมรายชื่ อบุ คลากรภายในศู นย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ทั้งนี้ กาหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมสังสรรค์วันส่งท้าย
ปี เก่ าต้ อนรั บปี ใหม่ 2565 ของศู นย์ พระนครศรี อยุ ธยา
หันตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
พระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
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ศู นย์ พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา เพื่ อให้
อธิการบดีจับรางวัล โดยให้ตัดรายชื่อผู้บริหาร
ออก (ผู้ บริหาร หมายถึง ผู้ ที่ ได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง)
5.6 มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ที่ ประชุ มรั บทราบ และมอบคณะ
บริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ดาเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการ
จัดหา หน่วยงาน บริษัท สถานประกอบการที่จะ
เข้ามาแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
โครงการพั ฒนาศั กยภาพการผลิ ตและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย :
ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลาง
ตอนบน (มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน) ให้ครบทั้ง 27 บูธ

5.7 การปรับลดค่าบารุงการศึกษาและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา
ที่ ประชุ มรั บทราบ และมอบคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประสาน
การดาเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ดาเนินการจัดประเภทของค่าบารุงการศึกษาที่

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุม

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กาหนด
จั ดงานแถลงข่าวมหกรรมการแสดงนวั ตกรรมภาคเกษตร
ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน “Up Expo 2021 :
ศู นย์ กลางเศรษฐกิ จที่ ยั่ งยื น” วั นที่ 26 มกราคม 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคาร
บูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
2. สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาได้ ด าเนิ นการตามมติ
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนา
ศั กยภาพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร กิ จกรรมย่ อย : ส่ งเสริ ม
ศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร (มหกรรม Up-Expo 2021 :
ศู นย์ กลางเศรษฐกิ จที่ ยั่ งยื น) รายละเอี ยดปรากฏตาม
เอกสารแนบติดตามวาระ 5.6 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ดังกล่าว ได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ ด าเนิ นการตามมติ ที่ ประชุ มเรียบร้อยแล้ ว โดยจั ดทา
ข้อมู ลแยกรายละเอี ยดของค่าใช้จ่ ายที่ประสงค์ จะขอให้
ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษา/ขอคืนให้แก่นักศึ กษา
เฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ย
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เรียกเก็บจากนักศึกษาว่าส่วนใดต้องการขอคืน
หรือส่วนใดต้องการยกเว้นการจัดเก็บ และจัดทา
ระเบี ยบวาระ เรื่อง พิ จารณาปรับลดค่าบารุง
การศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา
มาเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุม
ให้ แก่ ผู้ ปกครองและนั กศึ กษา (รายละเอี ยดปรากฏตาม
ระเบียบวาระที่ 4.2.1)

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่
22 ธันวาคม 2564
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 รายการ
วงเงิน 32,099,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 15,201,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ดาเนินการเสร็จ
สิ้น 1 รายการ คงเหลือ 4 รายการ (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 ในเอกสารแนบ 1)
1. อาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง (ผูกพันเดิม) หน่วยงาน
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 4 งวดงาน (งวดที่ 1 – 4) วงเงิน 17,100,000.00
บาท ครบก าหนดตามสั ญ ญางวดงานที่ 4 วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2564 ผลการเบิ ก จ่ า ย 11 ,020,800.00 บาท
อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดงานที่ 3 -4 คาดว่าส่งมอบงวดงานที่ 3 เดือนมกราคม 2565 และคาดว่าส่งมอบ
งวดงานที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
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2. ปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 6 งวด
งาน (งวดที่ 2 – 7 (งวดงานสุดท้าย) วงเงิน 10,665,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มีนาคม 2565 ผลการ
เบิกจ่าย 1,185,000.00 บาท คาดว่าส่งมอบงวดงานที่ 3 เดือนมกราคม 2565 และขอขยายระยะเวลากันเงิน
เหลื่อมปี 2564
3. ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 รายการ กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 1 งวดงาน (งวดที่ 3 (งวดงานสุดท้าย) วงเงิน 594,800.00 บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดงานที่ 3 (งวดงานสุดท้าย)
คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2565
4. ปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 1 งวดงาน (งวดที่ 3 (งวดงานสุดท้าย) วงเงิน 743,200.00
บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดงานที่ 3 (งวดงาน
สุดท้าย) คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2565
1.2 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 14 รายการ วงเงิน 13,581,880.94 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 5,322,656.94 บาท คิดเป็นร้อยละ
39.19 ดาเนินการเสร็จสิ้น 10 รายการ คงเหลือ 4 รายการ(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2 ในเอกสารแนบ 1)
1. ชุดพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จานวน 1 ชุด
หน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กันเงินเหลื่อมปี 64 วงเงิน 6,373,990.00 บาท ยังไม่มีผล
การเบิกจ่ายส่งเอกสารเบิกจ่ายวันที่ 11 มกราคม 2565
2. อาคารประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 หลัง กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 1 งวดงาน (งวดที่ 4) วงเงิน 900,000.00 บาท ครบกาหนดตามสัญญา
งวดงานที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดงานที่ 3 - 4
3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 หน่วยงาน มทรส. (กองพัฒนานักศึกษา)
กันเงินเหลื่อมปี 64 วงเงิน 556,699.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะทาการตรวจโรคนักศึกษาในเดือน
มกราคม 2565 และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
4. ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย คณะศิลปศาสตร์ จานวน 1 ชุด หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์กันเงิน
เหลื่อมปี 64 วงเงิน 428,535.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่งเอกสารเบิกจ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2564
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2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ 1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามรายจ่าย
จัดสรร
ตาม พรบ.

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
ณ 31 ธันวาคม 2564

เป้าหมายเบิกจ่าย
ตามมติ ครม.Q1

(บาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

สูง/(ต่า)
กว่า
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

803,682,700.00
580,933,800.00
222,748,900.00
101,681,100.00

244,045,647.98
244,045,647.98
0.00
0.00

30.37
42.01
0.00
0.00

30.00
34.00
13.00
13.00

0.37
8.01
- 13.00
- 13.00

121,067,800.00

0.00

0.00

13.00

- 13.00

งบรายจ่าย
ภาพรวม
803,682,700.00
รายจ่ายประจา 580,933,800.00
รายจ่ายลงทุน 222,748,900.00
ครุภณ
ั ฑ์
101,681,100.00
(32 รายการ)
สิ่งก่อสร้าง
121,067,800.00
(7 รายการ)

2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 803,682,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 244,045,647.98 บาท
คิดเป็นร้อยละ 30.37 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.37 (เป้าหมายกาหนดไว้ ร้อยละ 30.00) (รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 3-5 ในเอกสารแนบ 2)
2.2 รายจ่ายประจา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 580,933,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 244,045,647.98
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.01 (เป้าหมายกาหนดไว้ ร้อยละ 34.00)
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2.3 รายจ่ า ยลงทุ น ได้รั บจั ดสรรงบประมาณ 222,748,900.00 บาท ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยและผลต่ากว่า
เป้าหมายร้อยละ 13.00 (เป้าหมายกาหนดไว้ ร้อยละ 13.00) สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน
(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 ในเอกสารแนบ 2) ดังนี้
ตารางที่ 2 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้า งและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
3. ลงนามสัญญาเสร็จสิน้

รายการครุภัณฑ์
32

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7

รวม
39

2
11
19

4
3

2
15
22

รายการลงทุนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ ดังนี้
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดครุภัณฑ์ห้ องปฏิบั ติการเครื่ องมื อวัดละเอียด ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา หน่ ว ยงานคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ วงเงิ น 5,900,000.00 บาท
อยู่ระหว่างคณะปรับแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
2. ชุดครุ ภัณฑ์ห้ องปฏิบั ติการเครื่องดื่มและการจัดดอกไม้ (ห้ องครัว เย็น) ตาบลหั นตรา อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ วงเงิน 1,856,800.00 บาท อยู่ระหว่าง
คณะปรับแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์
3. รายงานผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ 1 ตุลาคม 2564–30 พฤศจิกายน 2564
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 3 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

1
2

3
4
5

ประเภทรายรับ

รวมทั้งสิ้น
รายได้จากการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
รายได้หรือผลประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ (เฉพาะเงิน
นาส่งมหาวิทยาลัย)
รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
จากการลงทุน
รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
จากทรัพย์สิน
รายได้อื่น ๆ

ประมาณการ
รายรับ
100%
241,944,000.00
209,018,000.00

จัดสรร (100%)

รายรับจริง

ร้อยละ

241,944,000.00
209,018,000.00

10,712,746.81
8,844,320.00

4.43
4.23

5,000,000.00

5,000,000.00

537,437.28

0.75

10,000,000.00

10,000,000.00

191,462.24

1.91

14,926,000.00

14,926,000.00

906,551.18

6.07

3,000,000.00

3,000,000.00

232,976.11

7.77

3.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 241,944,000.00 บาท รายรับจริง ณ 1
ตุลาคม 2564–30 พฤศจิกายน 2564 จานวน 10,712,746.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.43
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ 1 ตุลาคม 2564–31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามรายจ่าย
งบรายจ่าย

จัดสรร

หลังโอนเปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
ณ 31 ธันวาคม 2564
(บาท)
(ร้อยละ)

ภาพรวม

241,944,000.00

241,944,000.00 39,634,980.79

16.38

รายจ่ายประจา

224,571,200.00

224,571,200.00

39,364,864.83

17.53

รายจ่ายลงทุน

17,372,800.00

17,372,800.00

270,115.96

1.55

ครุภัณฑ์ (17 รายการ)

1,501,200.00

1,501,200.00

270,115.96

17.99

สิ่งก่อสร้าง (4 รายการ)

15,871,600.00

15,871,600.00

0.00

0.00

4.1 ภาพรวม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ภาพรวม 241,944,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย
จานวน 39,634,980.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.38 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7-9 ตามเอกสารแนบ 3)
4.2 รายจ่ า ยประจ า ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ 224,571,200.00 บาท ผลการเบิ ก จ่ า ย จ านวน
39,364,864.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.53
4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับครุภัณฑ์ 17 รายการ สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 17,372,800.00
บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 270,115.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้
ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 10 ในเอกสารแนบ 3)
ตารางที่ 5 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
สถานะ
รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น
17
4
21
1. ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2
1
3
2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
9
2
11
3. ลงนามสัญญาเสร็จสิ้น
1
1
2
4. ส่งมอบและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
5
0
5
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่ อโปรดทราบรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณและรายรั บจากงบประมาณเงิ นรายได้ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ประจาเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้
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มติ ค ณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ผล
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) และมอบหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของการจัดกิจกรรม/โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้าง หากรายการใดที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วน เห็นควรชะลอ
ไว้ก่อนหรือดาเนินการในไตรมาสถัดไป
1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ) รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุปได้ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่าย ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 1 โครงการ
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 จานวน 170 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการและยังไม่ขออนุมัติโครงการ จานวน 133 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จานวน 5 โครงการ
- ยังไม่ได้ดาเนินโครงการ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จานวนเงิน 45,000.00 บาท
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
2. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จานวนเงิน 45,000.00 บาท
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
3. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จานวนเงิน 45,000.00 บาท
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 16 โครงการ
- ดาเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จานวน 4 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 1 โครงการ
- ขอยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564 มีโครงการที่ขอยกเลิกและ
ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเข้ามหาวิทยาลัย จานวน 2 โครงการ เป็นเงินคงเหลือส่งคืนทั้งสิ้น 147,000.00 บาท ดังนี้
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2022" จานวน 47,000.00 บาท
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2022" จานวน 100,000.00 บาท หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1.2.4 รายงานจ านวนนักศึ กษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน) รายงานจานวน
นั กศึ กษาใหม่ ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง ระดั บปริ ญญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ระบบโควตา และระบบรับตรง ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนชาระเงินเป็นนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 ระบบโควตา และระบบ
รับตรง ช่วงที่ 1 รายงานตัวขึ้นทะเบียนชาระเงินเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563 จาแนกตาม
คณะ ดังนี้
ลาดับ

คณะ

ที่
1

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2

เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

แผนการรับรวม

ประกาศผล

รับไว้

ร้อยละรับไว้เทียบประกาศผล

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

735

720

30

58

17

29

56.67

50.00

250

250

3

1

2

1

66.67

100.00

3

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,325

2,170

444

232

314

150

70.72

64.66

4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

490

525

41

30

26

14

63.41

46.67

5

วิศวกรรมศาสตร์และ

980

945

109

195

62

105

56.88

53.85

285

340

4

4

4

3

100.00

75.00

5,065

4,950

631

520

425

302

67.35

58.08

สถาปัตยกรรมศาสตร์
6

ศิลปศาสตร์
รวม

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (TCAS)
รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2565 จานวน 492 คน โดยนักศึกษาต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
ของ ทปอ. รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ประชุ มรั บทราบรายงานจ านวนนั กศึ กษาใหม่ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2565 และมอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพิ่มเติมข้อมูลร้อยละการรับเมื่อเทียบกับร้อยละ
ตามแผน
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1.2.5 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Symposium on the Fusion Science
and Technologies (ISFT2022) และ The 2 nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
International Conference (2nd RUSiCON)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์) กล่าวว่า ด้วยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ กาหนดจัดการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ The 9th
International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022) และ The 2nd Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2 nd RUSiCON) ระหว่ า งวั น ที่ 16 – 19
สิ งหาคม 2565 ในรู ปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์ นนทบุ รี
(เขตเหนือ) อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้านสั งคมศาสตร์ แลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัย
ในสาขาวิชาต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการรับสมัครบทความซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2565 โดยจะทาการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของ TCI ต่อไป
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการประชุมวิ ชาการระดับนานาชาติ The 9th International Symposium on the Fusion Science
and Technologies (ISFT20 2 2 ) และ The 2 nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
International Conference (2nd RUSiCON) รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารที่ไ ด้เ สนอต่อ ที่ป ระชุม แล้ว ทั้ง นี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ที่ ประชุ มรั บทราบการประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ
The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022) และ The 2nd Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) และมอบ 6 คณะ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป
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1.2.6 รายงานผลการสารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 ศูนย์พื้นที่
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุ มได้มอบหมาย
ให้งานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในส่วน
ของบุ ล ากรของมหาวิทยาลั ย 4 ศูน ย์ พื้นที่ (แนบเอกสารหลั กฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน) และนาข้อมูล
มาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา นั้น
ในการนี้ งานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาแนกตามศูนย์พื้นที่
ศูนย์พื้นที่

นนทบุรี
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สุพรรณบุรี
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

จานวน
ผู้ตอบข้อมูล
(ราย)
114
86
28
114
59
55
286
82
204
156
106
50
670

จานวนผู้ที่ได้รับการฉีด
จานวนผู้ที่
วัคซีน
ไม่ได้รับการฉีด
(ราย)
วัคซีน
(ราย)
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3
111
109
45
3
83
81
30
3
28
28
15
112
107
19
2
58
54
8
1
54
53
11
1
284
283
58
2
82
81
13
202
202
45
2
155
153
52
1
105
103
32
50
50
20
662
488
174
8

หมายเหตุ

หมายเหตุ : จานวนผู้ที่ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน จานวน 8 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีโรคประจาตัว และไม่ต้องการ
ฉีดวัคซีน
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2. ข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพ
รวม

จานวน
ผู้ตอบข้อมูล
(ราย)

จานวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
(ราย)

จานวนผู้ที่
ไม่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน หมายเหตุ
(ราย)
1

เข็ม 1

เข็ม 2

เข็ม 3

77

76

75

24

30
125
50

30
122
49

30
117
48

6
30
8

3
1

77
59
13
43
42
22
26
22
13
20
21
11
13
4
2
670

76
59
13
43
42
22
26
22
12
20
21
11
12
4
2
662

75
58
13
43
42
22
26
22
12
20
21
11
12
4
2
488

37
16
1
12
10
7
6
1
5
3
1
2
4
1
174

1
1
1
8

19
3. ข้อมูลวัคซีนที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ยีห้อวัคซีน
Sinovac (ซิโนแวค)
Sinopharm (ซิโนฟาร์ม)
AstraZenaca (แอสตราเซเนกา)
Pfizer (ไฟเซอร์)
Moderna (โมเดอร์นา)
รวม

จานวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
(ราย)
เข็ม 1
เข็ม 2
เข็ม 3
85
59
101
100
1
457
467
65
8
19
73
11
6
35
662
488
174

หมายเหตุ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการส ารวจข้อมูล การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการสารวจข้อมูลการได้รับ
วัคซีน ป้ องกัน โควิด -19 ของบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ทั้งนี้
ที่ประชุมมีข้อสังเกตในส่วนของจานวนข้อมูล ตัวเลขบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมอบผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดีประสานไปยังกองบริหารงานบุคคลในการจัดทาข้อมูล เปรียบเทียบจานวนข้อมูล บุคลากรที่มีอยู่จริง
กับจานวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ชัดเจน และจัดทาหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทราบ
1.2.7 ผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Sustainable University System Assessment
of Thailand : SUSA-Thailand)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพย์วัน สุขสัน) กล่าวว่า ตามที่โครงการ
พัฒนาระบบประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทาระบบการประเมินความยั่งยืน
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย (Sustainable University System Assessment of Thailand : SUSA – Thailand)
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนาระบบการประเมิ นการพั ฒนาที่ ยังยืนของสถาบันอุ ดมศึ กษาที่ มี ความยื ดหยุ่นและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในบริบทความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และในขณะเดียวกัน ยังช่วย
ให้ สถาบันฯ สามารถเตรี ยมความพร้อมในการจัดการข้อมูลกิจกรรมของสถาบันฯ เพื่อรายงานระบบการประเมิน
ความยั่ งยื นในระดั บสากลต่ อไป ทั้ งนี้ ระบบการประเมิ นดั งกล่ าวได้ เปิ ดด าเนิ นการน าร่ อง เพื่ อการประเมิ น
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแรก นั้น

20
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมการประเมินในระบบดังกล่าว ซึ่งถือ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยนาร่องที่ได้ดาเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ เพื่อการประเมินอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
เป็ นอย่างดีทางโครงการจึงขอน าส่ งผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Sustainable University
System Assessment of Thailand : SUSA-Thailand) ทางโครงการขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสาคัญ
ต่อการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการ
ประเมินปีถัดไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเว็บไซต์ http://www.susathailnet โดยมีรายละอียดดังนี้
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Sustainable University System Assessment of
Thailand : SUSA-Thailand) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย (Sustainable University System Assessment of Thailand : SUSA-Thailand)
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 12/2564
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา
หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังสานั กงานอธิการบดี ภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 (ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี
ที่ อว 0656.01/ว 41, ว 42, ว 43 และ ว 44 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีการขอแก้ไขรายงาน ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5.3 มหกรรม Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
- หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 30 ตัดคาว่า “ประสานการ” ออก
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การจึ งขอเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูน ย์ พระนครศรี อยุ ธ ยา หั น ตรา จานวน 23 หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ได้จาก QR CODE
ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2564 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 22 ธั น วาคม 2564 ส าหรั บ กรรมการ
ที่ไม่ได้มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ตามที่มีการแก้ไขข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.1.1 พิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีนเพื่อส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวว่า ด้วย คุณพสุภา ชินวรโสภาค
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาการ ณ กรุงปักกิ่ง ขอหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมือ
อาชี วศึ กษาของจี นเพื่ อส่ งเสริ ม มทร.ผลิ ตอาจารย์ ด้ านอาชี วะ ผ่ านหน่ วยงานของ China Education Association
for International Exchange (CEAIE) กระทรวงศึกษาธิการจีน โดยให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษาของจีนคล้ายกับของไทย
เมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นต้น 9 ปีแล้ว สามารถเลือกเรียนต่อสายสามัญหรืออาชีวะ โดยสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ
ของจีน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา (High Vocational Education) ใช้เวลาเรียน 3 ปี เมื่อเรียนจบ
จะได้ รั บวุ ฒิ บั ตร (Diploma) มี ทั้ งหมด 1,400 แห่ ง (2) กลุ่ ม University of Applied Science สอนระดั บ ป.ตรี
ขึ้นไป ผลิตบัณฑิตทางอาชีวะและอาจารย์สอนด้านอาชีวะ มีทั้งหมด 600 แห่ง
หน่ วยงาน CEAIE มีสมาชิ กที่ เป็ นสถาบั นอาชีวศึ กษาจี นที่ มี ความร่ วมมื อด้ านการศึ กษากั บสถาบั น
การศึกษาของไทย โดยสาขาที่มีความร่วมมือ เช่น รถไฟความเร็วสูง การสื่อสาร 5G e-commerce Al Intelligent
Manufacturing CEAIE ยกตัวอย่าง ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาทั้งในเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น เยอรมัน เรื่อง
coding หุ่ น ยนต์ , ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ เรื่ อ งปศุ สั ต ว์ และการช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ จ ากภั ย พิ บั ติ , เมี ย นมา ร์
มีการฝึกอบรมระยะยาวที่จีนเพื่อเป็นครูสอนด้านอาชีวะ
CEAIE ยินดีมีความร่วมมือผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะกับ อว. โดยขอให้มีการหารือระหว่างกันในรายละเอียด
ใหม่ เช่น สาขาและจานวนที่ต้องการผลิ ตอาจารย์ด้านอาชีวะ รูปแบบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนหลักสู ตร
อาจารย์และนักศึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาในเบื้องต้นและได้นาเข้าระเบียบวาระที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 2/2564 ในระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณา ความร่วมมืออาชีวศึกษาของ
จีนเพื่อส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ที่ประชุมเห็นชอบความร่วมมือดังกล่าวฯ และมีข้อเสนอแนะในหลักการ
การสร้างความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีนเพื่อส่งเสริม มทร.สุวรรณภูมิ ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ให้เป็นแบบบูรณาการ
รูปแบบ 4+1 คือให้เรียนวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี และเรียนวิชาชีพครูอีก 1 ปี และในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1.2.2
รายงานผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมผู้ บริ หารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่
2/2564 มติที่ประชุมเห็นควรให้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้
2. รูปแบบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา ช่วงเวลาที่เรียน
ในจีนและไทย
3. ความต้องการด้านอื่นๆ ของ มทร.สุวรรณภูมิ เช่น เรื่องทุนการศึกษา ความต้องการปริญญาของจีน
ร่วมด้วย
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจ ารณาความร่ ว มมืออาชีว ศึกษาของจีนเพื่อส่ งเสริม มทร.ผลิ ตอาจารย์ด้านอาชีวะ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาความร่ ว มมื อ อาชี ว ศึ ก ษาของจี น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม มทร.
ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ
ผลิ ต อาจารย์ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาของจี น ก าหนดมาหรื อ ไม่ ว่ า จะต้ อ งเป็ น คณะใด หรื อ ว่ า ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ผู้พิจารณา
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ทางประเทศจีนไม่ได้
ก าหนดว่ าจะต้ องเป็ นคณะใด โดยสาขาที่ มี ความร่ วมมื อ เช่ น รถไฟความเร็ วสู ง การสื่ อสาร 5G e-commerce Al
Intelligent Manufacturing CEAIE เป็นต้น และให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอ ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) เห็นควรให้เสนอสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
บวกด้วยวิชาชีพครูอีก 1 ปี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์)
ให้ความเห็นว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ยินดีหากเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่สาขาใด ประเด็นอยู่ที่ให้เรียนวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี และเรียนวิชาชีพครู
อีก 1 ปี หมายความว่า นักศึกษาต้องจบหลักสูตรปกติของคณะและเรียนอีก 1 ปี เพื่อปรับเป็นหลักสูตรที่จะเข้า
กลุ่มผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องเข้าได้ทุก สาขา ประเด็นที่สองหากว่านักศึกษาจบไปแล้วจะ
มีงานทาหรือไม่ และสามารถเป็นครูอาชีวะได้จริงหรือไม่
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นการนา
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และหลักสูตรกับทางอาชีวศึกษาของจีน เพื่อนาประสบการณ์ด้านนั้นมาและ
กลับมาเป็นครูอาชีวะของประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสถานทูตได้ประสานมายังกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในรูปแบบภาพรวม 9 มทร. แต่เนื่องจากทาง อว. ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใน
ส่วนนี้ จึงได้มีประสานมายังมหาวิทยาลัยว่าจะทาเรื่องนี้โดยตรงหรือไม่
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน) ให้ความเห็นว่า โครงการนี้
เป็นโครงการความร่วมมือกับจีนแต่จะต้องเป็นครูที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นครูอาชีวะนั้นอยู่ในขั้นพื้นฐานและจะต้อง
มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภา ซึ่งในปัจจุบันมีการขอใบประกอบวิชาชีพครูเพียงแค่วิธีเดียว คือ การสอบ
โครงการ 4 + 1 ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง เนื่องจากใช้หลักสูตร 4 ปี หากนักศึกษาจบหลักสูตรแล้วถึงจะไปสอบที่คุรุสภา
แต่หากนักศึกษาจบหลักสูตรใดก็แล้วแต่และต้องการที่ จะขอใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ
1 ปีครึ่ง โดยต้องมีการฝึกสอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน แต่ที่คุรุสภากาหนดคือ 2 ภาคเรียน (1 ปี)
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา วงษ์บรรณาคม) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนี้ทางประเทศจีนต้องการ
ที่จะให้มหาวิทยาลั ยส่งสาขาหรื อหลั กสู ตรที่ต้องการเพื่อให้ ทางอาชีว ศึกษาของจีนพิจารณา และทางท่านทูต
จะนาเสนอไปยังมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะไม่ใช่หลักสูตร 4+1 อาจะเป็นสาขาหรือหลักสูตรอื่น ๆ
ที่น่าสนใจ และหากมหาวิทยาลัยที่จีนมีความสนใจอาจจะมีการให้ทุนและแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย
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รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก
การพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าทางประเทศจีน มีความต้องการอย่างไร และทางมหาวิทยาลัย ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในประเด็นนี้ และหลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
รับรองจากคุรุสภาหรือไม่ เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้น คือ มหาวิทยาลัยจะต้องทาหลักสูตรให้ทางคุ รุสภาเห็นชอบก่อน
หรือไม่ หากคุรุสภายังไม่เห็นชอบอาจจะยังดาเนินการไม่ได้
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา วงษ์บรรณาคม) กล่าวเพิ่มเติมว่า เท่าที่รับทราบข้อมูลจากผู้ช่วย
อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) แจ้งมานั้น ทางท่านทูตต้องการนักศึกษาจากประเทศ
ไทยไปร่วมมือกับอาชีวศึกษาของจีน เพื่อที่จะรับนักศึกษาที่ประเทศไทยไปศึกษาที่ประเทศจีนในการผลิต บัณฑิต
และผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ ทั้งนี้ ประเทศจีนอาจจะมีการให้ทุนเพื่อนานักศึกษาไปเรียนและส่งกลับมาเป็นครู
อาชีวะที่ประเทศไทย
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน) กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับรอง
หลักสูตรทุกหลักสูตร จะต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภา เพราะฉะนั้นจะต้องทาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจาก
คุ รุ ส ภาก่อนถึงจะส่ ง ไปยั งประเทศจี น ได้ เนื่องจากคุ รุส ภาจะพิจารณาตั้ง แต่ ก ารรับ นัก ศึ กษาจนนั ก ศึ ก ษาจบ
การศึกษา ซึ่งผู้ที่จะขอสอบใบประกอบวิชาชีพจะต้องมีรายชื่อขึ้นทะเบียนอยู่ที่คุรุสภา
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) ให้ความเห็นว่า อาจจะต้องประสาน
ไปยังสถานทูตอีกครั้ง เพื่อให้ทางสถานทูตพิจารณาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะส่งไปยังประเทศจีนก่อนว่าหลักสูตร
ดังกล่าวผ่านหรือไม่
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากยัง
ไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขโครงการนี้ วิธีการที่ง่ายที่สุด คือ ไปศึกษาหลักสูตรใดมาก็ได้ให้สาเร็จเป็นบัณ ฑิต
หากต้องการจะเป็นครูอาชีวะให้มาศึกษา ป.บัณฑิต เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่คุ รุสภากาหนดแล้วจึงไปสอบตาม
ขั้นตอนที่กาหนด ในส่วนนี้จะดาเนินการได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ หลักสูตร 4 + 1 มีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ดาเนินการ
ในสาขาวิ ศ วกรรมโยธา นั ก ศึ ก ษาจะได้ ใ บ กว. และได้ รั บ วุ ฒิ ค รู ด้ ว ย จะได้ 2 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา แต่ ใ นขณะ
ที่นักศึกษาเรียน 4 ปี จะมีวิชาครูผสมผสานไปด้วย จึงทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4 + 1 ปี
และได้รับใบ กว. และวุฒิครูพร้อมกันในสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับคณบดี
ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน) เนื่องจากหลักสูตรทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเป็น
หลักสูตรที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด แต่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปีครึ่ง ในกรณีที่จะเป็นครูอาชีวะ แต่หาก
นักศึกษาผ่านหลักสูตรและได้รับการรับรองจากคุ รุสภาแล้ว สามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนได้ทุกหลักสูตร
แต่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการเป็นครูอาชีวะ
ผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ กานต์ สุ ว รรณประที ป) กล่ าวเพิ่ มเติ มว่ า ขอให้
ที่ประชุมกาหนดสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่จะเสนอไปยังประเทศจีนได้หรือไม่ หรือว่าจะต้องมีการหารือภายใน
คณะก่อน
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คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์)
ให้ความเห็นว่า เนื่องจากในประเด็นนี้ หากเป็นหลักสูตรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถดาเนินการ
ได้ทันที แต่หากเป็นสาขาหรือหลักสูตรอื่นจะต้องมีการแจ้งและทาความเข้ าใจกับนักศึกษาก่อนว่ามีรายละเอียด
และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เนื่องจากต้องเรียนอีก 1 ปีครึ่ง ทั้งนี้ หลักสูตรในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์) ให้ความเห็นว่า การที่
ประเทศจีนสอบถามมานั้น ต้องการทราบเพียงความต้องการของมหาวิทยาลัย เท่านั้น รูปแบบและความต้องการ
อยู่ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งกลับไป ส่งเพียงชื่อหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสนใจที่จะเข้าความร่วมมือกับประเทศจีนว่า
มีเรื่ องอะไรบ้ าง โดยมองที่ป ระโยชน์ ของมหาวิทยาลั ยเป็นหลั ก เมื่อทางประเทศจีนทราบความต้องการของ
มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอี ก ครั้ง และเห็ น ว่ า เป็น โอกาสที่ ดีที่ ม หาวิท ยาลั ยจะน าความต้อ งการ
ในอนาคตแจ้งไปยังอาชีวศึกษาของจีน
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามที่
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์) ได้เสนอความเห็นมานั้น มีคาถามว่า
แล้วทาไมต้องกลับมาเป็นครูอาชีวะในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นความร่วมมือทางวิชาการปกติทั่วไป และ
ขอความชัดเจนว่าต้องเป็นครูอาชีวะในประเทศไทยหรือเป็นครูอาชีวะในประเทศจีน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า ไม่จาเป็นต้องเป็นครู
อาชีวะในประเทศไทยเท่านั้น เป็นการผลิตบัณฑิตทางอาชีวะและการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากเป็น
ตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ผา) กล่าวมานั้น แสดงว่าไม่จาเป็นต้องบวก 1 ปี
หรือบวก 1 ปีครึ่งก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นเป็นการพิจารณาเพียงสาขาหรือหลักสูตรที่จะทาความร่วมมือกับ
ประเทศจีนเท่านั้น นอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของครูอาชีวะ
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จั น ทร์ ผ า) ให้ ค วามเห็ น ว่ า เพราะฉะนั้ น
ในวันนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาให้เรียบร้อย ในประเด็นแรก คือ มีหลักสูตรของคณะใดบ้างที่ต้องการจะไปแลกเปลี่ยน
ส่วนประเด็นที่สอง มีนักศึกษาหรืออาจารย์ คณะใดที่มีความสนใจที่จะไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนกับอาชีวศึกษา
ของจีน เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตหรือการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ
ผู้ ช่วยอธิ การบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) ให้ความเห็นว่า หากมีสาขาใด
ที่นักศึกษายังไม่มีความพร้อมอาจจะส่งอาจารย์ที่มีความพร้อมไปก่อน หากสนใจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความร่วมมืออาชีว ะศึกษาของ
จีนเพื่อส่งเสริม มทร.ผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ และมีมติมอบคณบดีทั้ง 6 คณะ พิจารณาหารือภายในคณะตาม
ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาว่ามีหลักสูตรใดที่เห็นสมควรจะร่วมมือกับทางอาชีวะของจีน เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
หรือการผลิตอาจารย์ด้านอาชีวะ
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2. พิจารณารูปแบบความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา ช่วงเวลาที่เรียน
ในจีนและไทย
3. พิจารณาความต้องการด้านอื่น ๆ ของมทร.สุวรรณภูมิ เช่น เรื่องทุนการศึกษา ความต้องการปริญญา
ของจีนร่วมด้วย
ทั้งนี้ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ทาหนังสือไปยังอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาการ ณ กรุงปักกิ่ง ประสานกับ CAAIE ให้จัดหาสถาบันอาชีวะของจีนที่มีความสนใจตรงกันในการสร้าง
ความร่วมมือต่อไป โดยให้คณะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
4.1.2 พิ จารณาหน่ วยงานที่ จะเข้ าร่ วมโครงการส่ งเสริ มส านั กงานสี เขี ยว (Green Office) ปี 2565 ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศ
นโยบายสิ่ งแวดล้ อม โครงการส านั กงานสี เขี ยว (Green Office) ตั้ งแต่ ปี 2563 ด้ วยมหาวิ ทยาลั ยมี ความตระหนั กถึ ง
ความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการดาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็ นรู ปธรรม และสอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพส านักงานสี เขียวของกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น
ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมรับการประเมินโครงการส่งเสริม
สานักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 8 อาคาร และผ่านการประเมินได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงินจานวน 1 อาคาร รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้
ลาดับที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
อาคาร
รางวัล
1
สานักงานอธิการบดี
อาคาร 32 ศูนย์หันตรา
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 23 ศูนย์หันตรา
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคาร 1 ศูนย์หันตรา
และอุตสาหกรรมเกษตร
4
คณะศิลปศาสตร์
อาคาร 22 ศูนย์หันตรา
5
กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 28 ศูนย์หันตรา
6
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 21 ศูนย์หันตรา
7
ศูนย์นนทบุรี
อาคาร 21 ศูนย์นนทบุรี
(เขตเหนือ)
8
ศูนย์สุพรรณบุรี
อาคาร 1 ศูนย์สุพรรณบุรี
เหรียญเงิน
(อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี)
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ในการนี้ จึงขอที่ประชุมพิจารณา ในประเด็นดังนี้
1. อาคารที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
2. มอบกองกลางเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน จัดทาโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และประสานงานเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียวของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 ของกรม
ส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ไ ด้เสนอต่อ ที่ป ระชุม แล้ ว ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

แบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว ปี 2565

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว ปี 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสานักงานสี เขียว (GREEN OFFICE) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า ในส่วนของอาคาร 23
ปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมในรูปแบบของ Green Office ปรากฎว่ามีงบประมาณหลายส่วนที่ไม่ได้ดาเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนนี้ ยกตัวอย่างเช่น ถังบาบัดน้าเสียที่อยู่ภายในอาคาร 23 ยังไม่มีการดาเนินการ งบประมาณจึงถูกส่งคืน
ทั้งนี้ หากยังมีงบประมาณในส่วนเดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยินดีที่จะดาเนินการต่อ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของ Green University ของท่านอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องของงบประมาณ
ในส่ วนของถังบ าบั ดอาคาร 23 มีความเสี ยหายมาตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลั ยประสบกับอุทกภัยน้าท่วม และได้เสนอขอ
งบประมาณในส่วนของ Green University ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณ 300,000 บาทเศษ แต่จากการพิจารณา
ตัวชี้วัดการดาเนินการในเรื่องของ Green Office ไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการสร้างจิตสานึกให้กับคนใน
องค์กร การใช้กระดาษในสานักงาน เป็นต้น แต่ในส่วนของการดาเนินการเรื่อง Green University อาจจะต้องมีการเสนอขอ
งบประมาณในการดาเนินการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องการที่จะให้อาคารต่าง ๆ เข้าร่วมเนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดอื่นที่มหาวิทยาลัยจะเข้าสู่ Ranking ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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(SUSA-Thailand) ซึ่งมีตัวชี้วัดในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไม่มีรางวัลหรือสิ่งแวดล้อม
ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะได้คะแนน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ ผ า) ให้ ความเห็ นว่า เป็นเรื่อ งที่ ดี ที่
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเรื่อง Green Office แต่ขอให้ชี้แจงว่าตัวชี้วัดในการดาเนินการเรื่อง Green Office
มีอะไรบ้าง และเห็นด้วยที่จะให้อาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์)
ให้ ความเห็ น ว่า ขอทราบข้อมูล ในส่ว นของอาคาร 7 อาคาร ที่ไม่ประเมินตนเองไม่ผ่ านนั้น ไม่ผ่ านเรื่องอะไร
เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับไปใหม่
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ขั้นตอนแรกหน่วยงาน
ที่ส่งอาคารเข้าประกวดจะต้องทาการประเมินตนเองก่อน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ ซึ่งอาคารทั้ง 7 อาคารนี้
ประเมินตนเองไม่ผ่าน เนื่องจากการประเมินตนเองต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป การดาเนินการ Green Office ในปีนี้
จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน คือ กองกลาง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการจัดทาโครงการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและประสานงานเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์แรกคือ
ต้องประเมินตนเองให้ผ่านก่อนถึงจะส่งเข้าประกวดได้ หากไม่ผ่านการประเมินตนเองส่งผลงานเข้าประกวดไม่ได้ ทั้งนี้
ปีที่ผ่านมาหน่วยงานอาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการจึงประเมินตนเองไม่ผ่าน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย เนาวนิช) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วย
กับการขับเคลื่อน Green Office แต่หน่วยงานที่ดูแลองค์ประกอบ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของข้อมูลการใช้พลั งงาน
ซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จะต้องทาการประเมิน ทั้งนี้ ในส่วนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมี
มิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์แยกชัดเจนสาหรับพื้นที่ขอการรับรอง ได้เสนอของบประมาณในส่วนนี้ไปแล้ว หากจะไม่ใช้
งบประมาณเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินทีห่ น่วยงานจะต้องส่งเข้าประกวด
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องของงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดสรรงบประมาณที่จาเป็นในการบริหารจัดการภาพรวมบางส่วนให้กับหน่วยงานที่มีความจาเป็น
และอาจจะไม่ได้รับจัดสรรทุกหน่วยงาน ซึ่งประเด็นที่ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย
เนาวนิช) ได้กล่าวมานั้น อาคารที่จะเข้าร่วมจะต้องมีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้าแยกชัดเจน จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อน Green Office ซึ่งหน่วยงานกองกลางเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง
ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี (นายพั ฒนพงศ์ วรรณวิ ไล) ให้ ความเห็ นว่ า เห็ นด้ วยกั บคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ผา) เห็นควรให้ออกเป็นเชิงนโยบายว่า ทุกอาคารในมหาวิทยาลัยจะต้อง
เข้าร่วมขับเคลื่อน Green Office แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องกลับมาทบทวน คือ การใช้พลังงาน เรื่องมิเตอร์
ไฟฟ้าและมิเตอร์น้า ซึ่งหน่วยงานกองกลางเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ เรื่องการวัดปริมาณแสง ทุกหน่วยงาน
คงไม่ได้จัดซื้อเครื่องมือวัด แต่กองกลางสามารถตรวจเช็คได้ และบางหน่วยงานไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้
ส่วนในปีนี้มหาวิทยาลัยต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดาเนินการให้ได้เหรียญทองอย่างไร และให้ตั้งเป้าหมายในระยะยาว
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รองอธิ การบดี (นายธานี สมวงศ์ ) ให้ ความเห็ นว่า การขั บเคลื่ อน Green Offcie ของ มทร.สุ วรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี ประสบปัญหาในเรื่องการรับรู้ข้อมูล Green Office เนื่องจากผมเป็นคณะกรรมการในส่วนนี้ด้วย ไม่ทราบ
กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการและไม่มีการอธิบายหรือชี้แจงให้ทราบ ซึ่งรายละเอียดในแบบฟอร์มสามารถดาเนิน
ในภาพรวมได้ เช่น การจัดทาโปสเตอร์ การกาหนดนโยบาย การจัดการอบรม เป็นต้น ซึ่งใน 8 อาคารนี้ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้รับ
รางวัลไปแล้ว 1 อาคาร และเห็นควรให้คณะกรรมการดาเนินการทั้ง 8 อาคารนี้มาประชุมร่วมกันว่าต้องทาอะไรบ้าง และ
บางอย่างสามารถดาเนินการในภาพรวมได้ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นแบบอย่าง Best Practice และได้รับรางวัลเพราะอะไร
หน่วยงานต่าง ๆ จะได้ดาเนินการตาม ในปีนี้อาจจะเลือกทาอย่างน้อยสัก 4 อาคาร ศูนย์พื้นที่ละ 1 อาคาร โดยมีผู้ช่วย
อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) เป็นประธานการขับเคลื่อน และดาเนินการไปพร้อมกัน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร) ให้ความเห็ นว่า
เห็นด้วยกับรองอธิการบดี (นายธานี สมวงศ์) ในส่วนของคณะบริหารธุรและเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีที่จะเข้าร่วม เพื่อ
ที่จะได้เรียนรู้ว่าการดาเนินการ Green Office มีวิธีการดาเนินการอย่างไร และขอนาเสนอศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จานวน 1 อาคาร เป็นอาคาร 6 ในการดาเนินการ
คณบดีคณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิ มนนท์)
ให้ ความเห็ นว่ า ในการเข้ าร่ วม Green Office มี ประโยชน์ กั บทางมหาวิ ทยาลั ยในเรื่ องของการส่ งเสริ มภาพลั กษณ์
มหาวิทยาลัย แต่ปัญหาในการดาเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หากประเมินแล้ว
จะพบว่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน หากมหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดทาทุกอาคารก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง
และเพิ่มเติมในส่วนของหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะได้รับรางวัลทุกอาคาร
แต่หากเรื่องพื้นฐานยังไม่มีความสมบูรณ์ก็อาจจะไม่สามารถดาเนินการต่อได้ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยออกนโยบายที่ชัดเจน
และควรจะพัฒนาทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ดาเนินการ
ทั้งมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น ส่งอาคารเข้าประกวดไป 10 อาคาร แต่ได้รางวัลเพียงแค่ 2 อาคาร ยังดีกว่าที่ส่งไป
2 อาคาร แล้วได้รางวัล 1 อาคาร ซึ่งบางอาคารหรือบางหน่วยงานคิดว่าอยู่ในเกณฑ์แล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรดาเนินการ
ทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีในเรื่อง Green University ทาครั้งเดียวพร้อมกันจะได้ทราบว่า
ส่วนใดที่จะต้องส่งเสริมและส่วนใดที่จะต้องทาการปรับปรุง ถือว่าเป็นการสารวจไปพร้อมกัน เริ่ม Kick Off ไปพร้อมกัน
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายอานาจ สุขแจ่ม) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.เจษฎา จันทร์ผา) เพื่อความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หากเน้นแค่อาคารบางอาคาร
หรือหน่วยงานบางหน่วยงาน ความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้น และการพัฒนาก็เป็นการพัฒนาเฉพาะอาคารที่ดาเนินการเท่านั้น
ซึ่งหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมอาจจะไม่รับรู้เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ และมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
คุณธรรมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ปัญหาว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพราะเหตุใด
การมีส่วนร่วมจึงมีความสาคัญมาก เรื่องของจิตสานึกและพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สาคัญ และเห็นว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมหากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และดาเนินการไปพร้อมกัน
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ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยที่จะให้ดาเนินการ
Green Office ทุกหน่วยงานและทุกอาคาร แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ การถอดบทเรียนจากกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
มาเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้กับทุกหน่วยงาน และตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะส่งอาคารเข้าร่วมประกวด
กี่อาคาร และได้รางวัลอย่างน้อยกี่อาคาร
รองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการส่งอาคารทุกอาคาร
เข้าร่วมการประเมิน หากหน่วยงานใดไม่พร้อมก็ถือว่าได้ เข้าร่ว มการประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้ว
ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สาคัญ และเห็นควรให้ทาพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย อาคารใดมีความพร้อมก็ให้ส่ ง
โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) เป็นประธานในการดาเนินการ ประเด็น
ที่ขอฝากไว้อีกประเด็นหนึ่ง คือ หากหน่วยงานใดที่ประเมินตนเองแล้วไม่ผ่าน คณะกรรมการควรมีการวิเคราะห์
และจัดทาสรุปว่าที่ประเมินตนเองไม่ผ่านนั้นเพราะสาเหตุใด และมหาวิทยาลัยมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนและส่งเสริม
อย่างไร
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่ว มโครงการ
ส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว และมีมติ ดังนี้
1. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) เป็นประธานในการ
ดาเนินการโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
2. เห็นชอบให้อาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ดาเนินการประเมินตนเองตาม
แบบประเมิ น ตนเอง โครงการส่ ง เสริ ม ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) ปี 2565 ของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม อาคารใดผ่านเกณฑ์ให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
3. มอบกองกลางเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
โดยมีหน้าที่จัดทาโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียวภาพรวมของมหาวิทยาลัย และประสานงานเกี่ยวกับการเข้ารับ
การประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม ส านั ก งานสี เ ขี ย วของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย กั บ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ ให้ ห น่ ว ยงานที่ ผ่ า นการประเมิ น และได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ยญเงิ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2564 คื อ
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มาถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี (KM) และร่วมถอดบทเรียน ขั้นตอน กระบวนการ
และวิธีการดาเนินการอย่างไรให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
4.2 พิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา
4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร) รายงานว่า
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562
จนถึ งปั จจุ บั น ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จของประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก โรงงานและบริ ษั ทปิ ดตั วลงหลายแห่ ง
เกิดการชะลอการจ้างงานและเลิกจ้างพนักงานเป็นจานวนมาก นักศึกษาจึงได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ปกครอง
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หารายได้ไม่เพียงพอมาชาระค่าบารุงการศึกษา ซึ่งพบได้จากการโพสต์ข้อความขอความเห็นใจมาในไลน์กลุ่มของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ต่อไปนี้
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ด้วยเหตุความเดือดร้อนของนักศึกษาข้างต้นนั้น รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที 22 ธันวาคม 2564 เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางลด
ค่าบารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศดาเนินการจัดประเภทของค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ว่าส่วนใดต้องการขอคืน หรือส่วนใด
ต้องการยกเว้นการจัดเก็บและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น และนาเข้าเป็นวาระในการประชุม
ครั้งถัดไป
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ประสงค์
จะขอให้ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษา/ขอคืนให้แก่นักศึกษา เฉพาะในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอให้ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
รายการ

ปวช. (บาท)
ปวส. (บาท)
ปริญญาตรี (บาท)
ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอให้ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษา
100.100.100.-

1. ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา
ครั้งละ
2. ค่ า ลงทะเบี ย นช้ า กว่ า
50.100.100.กาหนดวันละ
(แต่ไม่เกิน 500 บาท) (แต่ไม่เกิน 500 บาท)
(แต่ไม่เกิน 500 บาท)
3. ค่ารักษาสภาพการเป็น
300.300.300.นักศึกษา ภาคการศึกษละ
4. ค่ า คื น สภาพกลั บ เข้ า
300.300.300.เป็นนักศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์ขอคืนให้แก่นกั ศึกษา
1. ค่ากีฬาสีภายใน
250.- (เฉพาะภาค 2) 250.- (เฉพาะภาค 2)
250.- (เฉพาะภาค 2)
2. ค่ากิจกรรมสโมสร
250.-/ภาคการศึกษา 250.-/ภาคการศึกษา
250.-/ภาคการศึกษา
3. ค่ากิจกรรมชมรม
50.-/ภาคการศึกษา
50.-/ภาคการศึกษา
50.-/ภาคการศึกษา
4. ค่าบารุงห้องสมุด
200.-/ภาคการศึกษา 200.-/ภาคการศึกษา
200.-/ภาคการศึกษา
100.-/ภาคฤดูร้อน
100.-/ภาคฤดูร้อน
100.-/ภาคฤดูร้อน
5. ค่าบริการสารสนเทศ
300.-/ภาคการศึกษา 300.-/ภาคการศึกษา
300.-/ภาคการศึกษา
150.-/ภาคฤดูร้อน
150.-/ภาคฤดูร้อน
150.-/ภาคฤดูร้อน

ปริญญาโท (บาท)
100.100.(แต่ไม่เกิน 1,500 บาท)
2,000.1,000.-

500.-/ภาคการศึกษา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาปรับลดค่าบารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการปรับลดค่าบารุงการศึกษา
และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาแล้ว และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณางบประมาณในส่ว นของ
ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอคืนให้แก่นักศึกษา ดังนี้
1. ลาดับที่ 1 – 3 มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา คาจริง) และกองพัฒนานักศึกษา
2. ล าดับ ที่ 4 – 5 มอบรองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ งนี้ หากหน่ วยงานข้ างต้ นพิ จารณาค่ าใช้ จ่ ายที่ ประสงค์ จะขอคื นให้ แก่ นั กศึ กษาเรี ยบร้ อยแล้ ว
ให้จัดทาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
4.3 พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ
- ไม่มี –
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4.4 พิจารณาเรื่อง การดาเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
4.4.1 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นสาคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชื่อระเบียบวาระ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ผู้รับผิดชอบ
จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงาน
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
มหาวิทยาลัย
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย โดยทีป่ ระชุมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
การนาเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเห็นควรให้
มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจกับสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ว่าเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับมานั้นเป็นเงิน
ที่รอจ่าย มิใช่เงินเหลือจ่าย เนื่องจากมติ ครม.
มีผลบังคับใช้ก่อนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยควรชี้แจงข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับทราบ
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยนาข้อคิดเห็นของที่ประชุม
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
1.2.2 รายงานผลการดาเนินการ
รับทราบรายงานผลการดาเนินการนวัตกรจิตอาสา
มหาวิทยาลัย/
นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล เครือข่ายราชมงคล และมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
แจ้งการดาเนินโครงการ “นวัตกรจิตอาสา เครือข่าย
(นายสัญญา คาจริง)
ราชมงคล” ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเลขานุการ ทปนอ.มทร. เพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รายงานให้ที่ประชุม
ทปนอ.มทร. ได้รับทราบต่อไป
1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานตาม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
รองอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(นายธานี สมวงศ์)/
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองส่งเสริมคุณภาพ
1.2.4 การเตรียมความพร้อมการรับ รับทราบการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จ
รองอธิการบดี
เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
(นายธานี สมวงศ์)/
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
รองอธิการบดี
สยามบรมราชกุมารี
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
(นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม)
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ชื่อระเบียบวาระ

1.2.5 รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนา
ตลาดราชมงคล แผนปฏิบัติโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้านการผลิตและการตลาด
1.2.6 รายงานแผนปฏิบัติการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
แบบมีรายได้และแบบไม่มีรายได้

1.2.7 รายงานผลการดาเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1.2.8 รายงานการแจ้งเวียนขอให้
ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา
3.1 พิจารณาผลการศึกษาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในฝ่ายต้อนรับ ซึ่งทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการและแผนผังที่นั่งของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทัง้ ผู้เข้าร่วมพิธี ในการต้อนรับและ
ตอบข้อซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้
2. มอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานกับ
สื่อมวลชน เพื่อให้เพิ่มเติมข้อมูลในการนาเสนอข่าว
เกี่ยวกับปลาแรด
รับทราบรายงานการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาตลาด
ราชมงคลแผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากด้านการผลิตและการตลาด ทั้งนี้ แผนการ
ดาเนินการที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป
รับทราบรายงานการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระยะสัน้ แบบมีรายได้และแบบไม่มี
รายได้ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สภาวิชาการ
นาเรื่องไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ต่อไป ทั้งนี้ แผนการดาเนินการ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งถัดไป
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระนี้ออกไป โดยให้นามาเสนอในการประชุม
ครั้งถัดไป เนื่องจากยังมิได้ผา่ นการพิจารณาระเบียบ
วาระจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานตาม
ระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
รับทราบรายงานการแจ้งเวียนขอให้ดาเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องรอข้อสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
(นายสุวุฒิ ตุ้มทอง)

มหาวิทยาลัย/
รองอธิการบดี
(นายสุวุฒิ ตุ้มทอง)/
รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)

รองอธิการบดี
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/
ผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

-

ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้
รองอธิการบดี
ออกไป เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้
ผู้อานวยการ
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ กองบริหารงานบุคคล
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ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2563 (ระเบียบวาระเดิม 4.2.2)

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ประกอบกับคณะกรรมการ
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก ก.พ.อ. เป็นกรรมการ ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยยกร่างข้อบังคับได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้
3.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบให้แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ดารงตาแหน่งคณบดี
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผล
สารสนเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัย
แจ้งการดาเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบ
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป
3.3 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.เจษฎา
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
จันทร์ผา ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
และให้มหาวิทยาลัยแจ้งการดาเนินการตามข้อ 10 ของ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทราบ
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/
ผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

รองอธิการบดี
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/
ผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคล
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ผู้รับผิดชอบ
3.4 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง
รองอธิการบดี
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรม ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ดารงตาแหน่ง
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/
ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ
โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแจ้งการดาเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ให้ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับทราบ
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป
3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไป และ
มหาวิทยาลัย/
ตรวจสอบฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิม
ให้มหาวิทยาลัยหารือไปยังกระทรวงการคลัง โดยมี
ผู้อานวยการ
ที่หมดวาระ
สาระสาคัญว่า “มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งประธาน
สานักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการตรวจสอบภายใน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้หรือไม่” เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และชัดเจนตามที่ข้อกฎหมายกาหนด
4.1.1 พิจารณาผลการประเมิน
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบผลการประเมิน
มหาวิทยาลัย/
การปฏิบัติงานของอธิการบดี
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 2560 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2564) และให้มหาวิทยาลัย
28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่
นาข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
27 เมษายน 2564)
ดาเนินการ ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.1.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป (รายละเอียดตามข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีครั้งนี้ คณะกรรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาแล้ว
มีข้อเสนอเพื่อให้อธิการบดีนาไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
1 ประเด็นเร่งด่วน
1.1 ทบทวนแผนกลยุ ทธ์การพัฒ นามหาวิทยาลั ยให้ ส อดคล้ องกับเกณฑ์ ข องกลุ่ มการพั ฒ นา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายและเป็นไปได้
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1.2 การจัด ทาแผนกลยุท ธ์ก ารเงิน ของมหาวิท ยาลัย และนาสู่ก ารปฏิบัติเ พื่อ สร้า งรายได้
นาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ภายนอก และความต้องการจาเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็น
ฐานข้อ มูล ในการยกระดับ แผนพัฒ นาและดาเนิน การพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรสายวิช าการและสาย
สนับ สนุน โดยเน้น บุค คลแห่ง การเรีย นรู้ (Learning person) ทีม เรีย นรู้ (Learning team) เพื่อ มุ่ง สู่อ งค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
1.4 วางแผนพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS)
แบบพลิกโฉม (Disruptive) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงการบริห ารจัดการตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
1.5 เร่ งพั ฒ นาหลั กสู ตรแบบ Degree และ Non Degree ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ
โดยบู รณาการกั บเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการเป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneur) ร่ วมกั บพั นธมิ ตรด้ านวิ ชาการ
และวิชาชีพทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองการผลิตกาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ และสนับสนุนศักยภาพด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในอนาคต
2. ประเด็นเร่งด่วนรองลงไป
2.1 เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยให้สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Ecosystem) เพื่อการอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว
2.2 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้จริง แหล่งเรียนรู้เสมือนที่หลากหลาย
เพื่อขยายพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 ออกแบบคุณลั กษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ร่ว มกันระหว่างผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสียภายใน
และภายนอกเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการท างานในศตวรรษที่ 21 ของนั ก ศึ ก ษาให้ ต อบสนองต่ อ
ตลาดแรงงาน โดยกากับติดตาม และประเมินความสาเร็จอย่างเป็นระบบ
2.4 ทบทวนข้อกาหนด กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ
ให้มีค วามยืด หยุ ่น สอดคล้อ งกับ การเปลี ่ย นแปลง ตอบสนองความต้อ งการของผู ้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย และ
สนับสนุนการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
2.5 วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพของทุกศูนย์พื้นที่ให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม โดยการมอบอานาจ และกระจายงบประมาณให้รองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่ ในการกากับติดตาม
แก้ปัญหา และพัฒนา เพื่อนาไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน
2.6 กาหนดให้มีหน่วยงานขับเคลื่อนการสร้างพันธมิตรในลักษณะการทางานเชิงรุกโดยบูรณาการ
พันธกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public unit) และเชิงพาณิชย์ (Business unit)
2.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยจัดทา
แผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในระยะยาว จัดสรรงบประมาณและแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก จัดทาฐานข้อมูลนักวิจัยจาแนกตามความเชี่ยวชาญ
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สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการทาวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีนักวิจัยและนวัตกรพี่เลี้ยง (Mentor) หรือคลินิกวิจัย
และนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานที่สามารถ
นาไปขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพงานวิจัย
และนวัตกรรมเป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
2.8 พัฒนาเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนโดยจัดทาศูนย์วัฒนธรรมที่สนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
2.9 วิเคราะห์สภาวการณ์ด้านคุณธรรมในองค์กร เพื่อนาข้อมูลมาใช้กาหนดแนวปฏิบัติ สื่อสาร
และดาเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการขับเคลื่ อน
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
2.10 จัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการให้บริการวิชาการอย่างครบวงจร แบบ one stop service
โดยเน้น การมีส ่ว นร่ว ม เพื ่อ ให้บ ริก ารวิช าการตามความต้อ งการของผู ้ร ับ บริก า ร ชุม ชนและท้อ งถิ ่น
โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนงานวิชาการ
ชื่อระเบียบวาระ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
4.1.2 พิจารณาการส่งเสริมการวิจัย ที่ประชุมเห็นควรให้สภาวิชาการ ซึ่งมีอธิการบดีเป็น
และบริการทางวิชาการและการเปิด ประธาน รับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
สอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับภารกิจ ไปพิจารณาดาเนินการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการ มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการ
ของชุนชนในปัจจุบนั
และการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ
และหลักสูตรระยะสั้นทีส่ อดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น
4.1.3 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหาร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม
พ.ศ. 2565
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จานวน 1 เรื่อง คือ 3.3
จานวนแนวโน้มอัตราการรับนักศึกษาลดลง ทั้งนี้ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.1.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.1.4 พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับเรื่องไปพิจารณาดาเนินการ
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจ
ให้ความอนุเคราะห์ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวน
ตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
ชายแดนบ้านเขาสารภีตาบลทับพริก อาเภออรัญประเทศ
ตาบลทับพริก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
จังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.1.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย/
ประธานสภาวิชาการ

รองอธิการบดี
(นายธานี สมวงศ์)/
ผู้อานวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพ

มหาวิทยาลัย
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4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการในการยกร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. ...

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ผู้รับผิดชอบ
ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป
รองอธิการบดี
เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เกี่ยวกับ
(นายสถิตย์ อรุณแสง)/
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. กองบริหารงานบุคคล
2565 ประกอบกับคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ มีผทู้ รงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ. เป็นกรรมการ
ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และเพื่อให้มหาวิทยาลัยยกร่าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ บุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึน้ วิธีพิเศษ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับประกาศ
หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. มากยิง่ ขึ้น
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย/
ในหลักการการยกร่างข้อบังคับ
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สานักงานตรวจสอบภายใน
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบ
พ.ศ. .... และมอบสานักงานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นผู้
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดทาร่างข้อบังคับ พร้อมกับ
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ....
จัดทาตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับเก่าและฉบับใหม่
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผล
ความเป็นมาที่นามาสู่การเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เพื่อพิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมมีข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนาระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 มาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติทปี่ ระชุมระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป
4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้อานวยการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตาแหน่ง (ก.อ.ม.) ตามองค์ประกอบข้อ 4 (2) และ (3) ของข้อบังคับ
ที่ว่างลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 แทนตาแหน่งที่วา่ งลง จานวน 3 ราย
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายสัญญา คาจริง
กรรมการ
2. นายสุวฒ
ุ ิ ตุ้มทอง
กรรมการ
3. ผศ.ประภาส กลับนวล
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่เท่าผู้ซึ่งตน
แทน โดยทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง
จรรยาบรรณ
นายอานาจ สุขแจ่ม เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ แทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งเหลืออยู่เท่าผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.2 นี้
เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.4.1 พิจารณาอนุมัติผู้สาเร็จ
ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไป เนื่องจาก
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ยังมิได้ผา่ นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสภาวิชาการ ทั้งนี้
วิชาชีพชัน้ สูง ระดับปริญญาตรี
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อ 19 วรรคสอง ของ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระดับปริญญาโท ประจาภาค
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ซึ่งกาหนดว่า “ในการอนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาทีผ่ ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยจากคณบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อธิการบดี และสภาวิชาการแล้ว ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามให้ความเห็นชอบก่อน และนารายชื่อ
ดังกล่าวเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
ครั้งต่อไปก็ได้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว ให้มติของสภามหาวิทยาลัยมีผล
ตั้งแต่วนั ทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัยลงนามให้ความเห็นชอบ”
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาหมวดวิชา
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ ศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และให้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคล

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
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4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและ
โครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่
4.4.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.3 นี้
เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายวิชาหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.4 นี้ เพื่อ
มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และให้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่
4.4.5 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้นาเสนอสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.6 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสาร
และโครงข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้นาเสนอสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.7 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
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4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และให้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.4.8 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และให้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่
4.4.9 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอปรับแก้
การขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้า คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง และอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยี
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.10 นี้
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ศูนย์หันตรา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง
ให้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่
4.4.11 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
5.1 กาหนดการประชุมสภา
รับทราบกาหนดการส่งระเบียบวาระการประชุม และ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชาโต

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี
(ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี)/
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

งานสภาและเลขานุการกิจ
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
ผู้รับผิดชอบ
เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ รายละเอียดกาหนดการจะแจ้งให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง หัวหน้างาน งานสภาและเลขานุการกิจ
คณะกรรมการกลั่นกรองงานตาม
กฎหมายและนิติการเป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
ระเบียบวาระและติดตามผลการ
กลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยทีป่ ระชุมมีข้อเสนอแนะ
(เพิ่มเติม)
เกี่ยวกับการบรรจุระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเห็นควร
ให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองงาน
ตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้เป็น
ข้อสั่งการจากนายกสภามหาวิทยาลัย และให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 5.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบโครงสร้างการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โครงสร้างการจัดทาแผนปฏิบัตงิ าน (รายละเอียดดังนี้)
(Action Plan)

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้นาเสนอโครงสร้างการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action
Plan) โดยประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ / ชื่อแผนงานที่ดาเนินการ
2. ขั้นตอน / กระบวนการ คือ การระบุรายละเอียดแบบคร่าว ๆ ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง
3. กิจกรรม คือ การระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการฝึกอบรม มีการอบรมใดบ้าง
4. กาหนดเวลา คือ การระบุช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
5. ความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยงในแต่ละช่วงของขั้นตอนหรือกระบวนการ
6. แผนสารอง คือ แนวทางที่ทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น
7. งบประมาณในการดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ ในการวางแผนดาเนินการ เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาถึงรอบการประชุม การอนุมัติต่าง ๆ
โดยต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย และหากไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
ที่วางไว้ได้ เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาว่ามีขั้นตอนดาเนินการอย่างไรต่อไป
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาและรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นสาคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในประเด็นสาคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 แล้ว
เห็ น ควรมอบหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย
เพื่อนาข้อมูล เสนอต่อ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วัน พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
มีรายละเอียดดังนี้
1. มอบกองคลัง รายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่มีหนังสือ
หารือไปยัง สตง. เกี่ยวกับเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
2. มอบกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา รายงานผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในประเด็น เรื่ องของการยกร่ างข้ อบั ง คับ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว่าด้ว ยกองทุนพั ฒ นา
นักศึกษา พ.ศ. ....
3. มอบกองกลาง รายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็น เรื่องของ
การยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
พ.ศ. .... และการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสภาพแวดล้อม
และส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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5.2 การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายอานาจ สุขแจ่ม) กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการประชุมร่วมกับงานสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานั กศึกษา ในเรื่ องการประกันอุบัติเหตุของนักศึ กษาซึ่ ง ปกติ มหาวิทยาลั ยจะทาประกันอุบัติเหตุ ให้ กั บ
นักศึกษาทุกคน แต่จากข้อมูลที่ทราบมีนักศึกษาจานวนหนึ่งไม่ได้ เก็บค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ซึ่งบริษัทประกัน
อุบัติเหตุได้ทาการคานวณงบประมาณจากจานวนนักศึกษาพบว่า งบประมาณบางส่วนขาดไป จึงขอฝากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบการเรียกเก็บธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา) โดยเฉพาะนักศึกษา
ที่รักษาสภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายอานาจ สุขแจ่ม)
ประสานการดาเนิ น การกับ กองพัฒ นานักศึกษาในการจัดทาหนังสื อ เสนอมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย
พิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว
5.3 การตรวจสุขภาพของนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายอานาจ สุขแจ่ม) กล่าวว่า จากการประชุมเรื่องการตรวจสุขภาพของนักศึกษาพบว่า
การด าเนิ นการตรวจสุ ขภาพของนั กศึ กษาในแต่ ละศู นย์ พื้ นที่ ไม่ สามารถบั งคั บนั กศึ กษาให้ มาตรวจสุ ขภาพได้
และไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับฯ ในการใช้บังคับนักศึกษาว่า หากนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องผ่านการ
ตรวจสุ ขภาพนั กศึกษาทุกคน ซึ่งมหาวิทยาลั ยมีการดาเนินการหลั งจากที่นักศึกษาเข้ ามาเป็นนักศึกษาแล้ ว ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ หากนักศึกษามารายงานตัวนักศึกษาจะต้องมีใบตรวจสุขภาพมาแนบ และพบว่ามหาวิทยาลั ยมีการ
เก็บค่าตรวจสุ ขภาพนั กศึกษา ตามหลั กแล้ วก่อนที่นักศึกษาจะมาเป็นนักศึกษาต้องผ่ านการตรวจสุ ขภาพมาก่ อน
เพื่อตรวจหาสารเสพติดและโรคติดต่อเรื้ อรังต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่ องการตรวจ
สุขภาพของนักศึกษาย้อนหลัง และพบปัญหาว่ามีนักศึกษาบางคนไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพราะฉะนั้นอาจจะต้อง
ท าหนั งสื อถึ งอธิ การบดี เพื่ อสั่ งการว่ า ก่ อนที่ นั กศึ กษาจะเข้ ามาเป็ นนั กศึ กษาต้ องมี การตรวจสุ ขภาพนั กศึ กษา
ให้เรียบร้อยมาก่อนที่จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายอานาจ สุขแจ่ม)
ประสานการดาเนิ น การกับ กองพัฒ นานักศึกษาในการจัดทาหนังสื อเสนอมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย
พิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว
5.4 ฐานข้อมูล Scopus
รองอธิการดี (ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง) กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ได้ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในฐานข้อมูล Scopus พบว่า สังกัดของนักวิจัยบางรายไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงทาให้การสืบค้นฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อมูล ณ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยมีจานวนนักวิจัยที่รายงานในฐานข้อมูล Scopus จานวน 14 ท่าน
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ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานประสานนักวิจัยที่มีบทความวิจัยเผยแพร่
ในฐานข้อมูล Scopus ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลสังกัดของนักวิจัยอีกครั้ง หากพบว่าสังกัดไม่ถูกต้อง ขอให้ดาเนินการ
แก้ไขและแจ้งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

