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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
2. อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
3. ผศ.ชลอ หนูอินทร์
4. รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
5. อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
6. ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน
7. ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
8. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์
9. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
10. ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุงผล
11. อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์
12. อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
13. ผศ.เดชา พลเสน
14. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
15. ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี
16. อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง
17. อาจารย์ธานี สมวงศ์
18. ดร.สัมพันธ์ สุกใส
19. ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
20. ดร.เอกชัย เนาวนิช
21. นางสาวทิพย์วัน สุขสัน
22. นายสุบิน เอกจิตต์
23. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(แทน) คณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
(แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(แทน) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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24. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
2. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

อธิการบดี (ติดราชการ)
รองอธิการบดี (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุศนา อนงค์เวช
2. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ
3. นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน
4. นางสาวมัลลิกา แก้วสุกใส
5. นางสาวมัทนา อินยา

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ติดราชการ จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี รองอธิการบดี
เป็ น ประธานที่ป ระชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี รองอธิการบดี ได้ กล่ าวเปิดประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการ
ประชุม พร้อมทั้งมอบฝ่ายเลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการที่อยู่ภายในห้องประชุมและที่มิได้อยู่ในห้องประชุม
ตามพระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการที่ปรากฏในระบบ Google Hangouts Meet ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) ประธานที่ประชุม และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์
วรรณวิไล) เลขานุการที่ป ระชุม ส่ว นคณะกรรมการที่ประชุม ณ สถานที่อื่น จานวน 21 ท่าน ประกอบด้ว ย
รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) รองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์) รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ
หนูอินทร์) รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) รองอธิการบดี
(ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
ผู้ ช่ วยอธิ การบดี (ผศ. ดร.อ านาจ จ ารั สจรุ งผล) ผู้ ช่ วยอิ การบดี (อาจารย์ อนนท์ บู ชาพั นธ์ ) ผู้ ช่ วยอธิ การบดี
(อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ดร.สาลินันท์
บุญมี) อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ธานี สมวงศ์ แทนคณบดี
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ดร.สั มพั นธ์ สุ กใส แทนคณบดี คณะศิ ลปศาสตร์ ผศ.ทวี ศั กดิ์
ศรีจันทร์อินทร์ แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.เอกชัย เนาวนิช) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพย์วัน สุขสัน) และนายสุบิน เอกจิตต์
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แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่วนผู้ไม่มาประชุม จานวน 2 ท่าน คือ อธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
ติดราชการ และรองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) มีผู้เข้าร่วมชี้แจง ณ สถานที่จัดประชุม จานวน 4 ท่าน
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นางสาวมัลลิกา แก้วสุกใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวมัทนา อินยา นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน มีผู้เข้าร่วมชี้แจง ณ สถานที่อื่น จานวน 1 ท่าน คือ นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน มี เจ้ าหน้ าที่ ด าเนิ นการจั ดประชุ มอยู่ ภายในห้ องประชุ ม จ านวน 1 ท่ าน คื อ นางสาวชญาธร ปลื้ มปั่ น
ผู้ช่วยเลขานุการ จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิ จ ารณาค าเสนอของบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุ ศนา อนงค์ เวช) รายงานว่ า ตามนโยบายการจั ดทา
งบประมาณรายจ่ ายจากเงิ น รายได้ ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ให้ความสาคัญกับการจัดทาประมาณการรายรับและรายจ่าย โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ความจาเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนด้านการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบาย
มหาวิทยาลัย และภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผล
สั มฤทธิ์ในการบริ หารจั ดการ ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดาเนินการจั ดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่าย
จากเงิ นรายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยให้ มี การพั ฒนาอย่ างมี เสถี ยรภาพ
โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายรับจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 241,926,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 7,042,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00
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รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับ
จากข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ตามข้อมูลสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 15 มิถุนายน 2564 และประมาณการ
นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ตามข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จากสานักส่งเสริมวิชาการ และ
งานทะเบียน ณ 1 กรกฎาคม 2564
2. ประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 241,926,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
100.00 ของประมาณการรายรั บจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเพิ่ มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 7,042,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
2.1 แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้ว ย รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจานวนทั้งสิ้น 20,053,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.29 ของประมาณการรายจ่ายจาก
เงินรายได้
2.2 แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จัดสรร
งบประมาณไว้ เป็ น จ านวนทั้ งสิ้ น 215,216,400 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 88.96 ของประมาณการรายจ่ า ยจาก
เงินรายได้ ประกอบด้วย 4 ผลผลิต
2.2.1 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจานวนทั้งสิ้น
28,536,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของประมาณการรายจ่าย
2.2.2 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรงบประมาณ
ไว้เป็นจานวนทั้งสิ้น 183,399,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.81 ของประมาณการรายจ่าย
2.2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิช าการ จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจานวนทั้ง สิ้ น
2,042,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของประมาณการรายจ่าย
2.2.4 ผลผลิต : ผลงานทานุบารุง ศิล ปวัฒ นธรรม จัด สรรงบประมาณไว้เ ป็น จานวน
ทั้งสิ้น 1,238,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของประมาณการรายจ่าย
2.3 แผนงานที ่ 3 แผนงานบริห ารเพื ่อ รองรับ กรณีฉ ุก เฉิน หรือ จ าเป็น : รายการค่า ใช้จ่า ย
เพื่อรองรับ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น งบกลาง จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจานวนทั้งสิ้น 6,656,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.75 ของประมาณการรายจ่าย
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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ประธานที่ ป ระชุ ม กล่ า วว่า การจั ด ท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ นรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล โดยประมาณการรายรับ ยึดหลักความระมัดระวัง
ในส่ ว นข้อมูล นั กศึกษาเก่า ใช้ข้ อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ส่ ว นข้อมูล นักศึกษาใหม่ ใช้ข้อมูล ณ วันที่
1 กรกฎาคม 2564 และสอบถามกองนโยบายและแผนเพิ่มเติมว่า แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 20,053,200 บาท
ได้รวมเงินประจาตาแหน่งรักษาการหัวหน้าสานักงานของคณะ สถาบัน สานัก ไว้ด้วยหรือไม่
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของค่าใช้จ่าย
เงิน ประจ าตาแหน่ ง ค่าตอบแทนรายเดื อ นของหั ว หน้ าส านั ก งานคณบดี สถาบัน ส านัก ทุกหน่ว ยงานได้ ตั้ ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้ ยกเว้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ได้มีการตั้ง งบประมาณ
ในส่วนนี้
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากมีประเด็นในเรื่องของการตีความระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งของหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน สานัก และได้มีการหารือกับรองอธิ การบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์)
และผู้อานวยการกองคลัง เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย ทั้งนี้ อาจจะต้อง
มอบกองคลังหารือกับงานกฎหมายและนิติการเพื่อให้นิติกรตีความในประเด็นดังกล่าว หากนิติกรให้ความเห็นว่า
สามารถเบิกจ่ายได้ก็สามารถเบิ กจ่ายตามระเบียบได้ทันที แต่หากให้ความเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือต้องมี
บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมก็เห็นควรให้มีการประสานการดาเนินการในเรื่องของกระบวนการการเบิกจ่ายต่อไป
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์) กล่าวชี้แจงว่า
คณะได้มีการพิจารณางบประมาณในส่วนนี้แล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะมีไม่เพียงพอ จึงไม่ได้
ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ในส่วนของแผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 4 ผลผลิต คือ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สาเร็จด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการให้บริการวิชาการ และผลงานทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม ในส่ ว นด้าน
งานวิจัยมีข้อบังคับรองรับซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 5
ของประมาณการรายรับและรายจ่ายจากเงิน รายได้ ซึ่งได้จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสรร
ไปตามคณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยคณะพิจารณาตั้งค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์
และในส่วนของหน่วยงานสายสนับสนุนมิได้รับการพิจารณาจัดสรร เนื่องจากกรอบวงเงินมีจากัด ยกเว้น ในส่วน
ของคณะที่ให้บริหารจัดการภายในวงเงิน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า จากข้อมูลตารางที่ 4
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและผลผลิต/โครงการ (ตามสานักงบประมาณและคาเสนอของบรายได้) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป้าหมายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี พ.ศ. 2566 – 2568) ซึง่ อ้างอิงการใช้รูปแบบ
ของสานักงบประมาณ มีข้อสังเกตในส่วนของจานวนนักศึกษาตามผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
และผู้สาเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวนนักศึกษาที่เข้ า ใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ ตัวเลขไม่ตรงกับสานักงบประมาณ รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี้
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ปีงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/
ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วดั

หน่วยนับ

พ.ศ. 2564
แผน

ผล*

เป้าหมาย

ประมาณการเป้าหมายล่วงหน้า

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568

1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ทเี่ ป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
1.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

74

NA

75

75

75

75

1.2 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ ร้อยละ

84

NA

84

84

84

84

ร้อยละ

80

NA

80

80

80

80

1.1.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

คน

1,186

1,203

1,190

1,200

1,200

1,200

1.1.2 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

1,266

1,303

1,350

1,400

1,400

1,400

1.1.3 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

3,646

3,834

3,550

3,600

3,600

3,600

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ

82

79.33

82

82

82

82

ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาตรงสาขา
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.3 ตัวชี้วดั เชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1.1.4 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
1.1.5 ตัวชี้วดั เชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด

2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ ป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
2.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

74

NA

75

75

75

75

2.2 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ ร้อยละ

84

NA

84

84

84

84

ร้อยละ

80

NA

80

80

80

80

2.1.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

คน

1,444

1,154

1,400

1,500

1,600

1,700

2.1.2 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

1,736

1,854

2,040

2,100

2,200

2,300

2.1.3 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

5,056

5,008

5,090

5,200

5,300

5,400

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ

75

56.95

75

75

75

75

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทาตรงสาขา
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 ตัวชี้วดั เชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทา ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1.4 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
2.1.5 ตัวชี้วดั เชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
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จากข้อมูลข้างต้น เนื่องจากจานวนนักศึกษาที่เสนอในชั้นคณะอนุกรรมาธิการฯ กรณีผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 1,500 คน จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1,900 คน
และจานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4,577 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกัน
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ขอให้กองนโยบายและแผนชี้แจงในประเด็นดังกล่าว
นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงว่า ในส่วนของตัวชี้วั ด กรณี
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษา นั กศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ ในส่ ว นของงบประมาณเงินรายได้ ในปีที่ผ่ านมา
กองนโยบายและแผนจะใช้ตัว เลขเดีย วกั บ ที่เสนอของบประมาณแผ่ น ดิน หากแต่การน าเสนอเข้ า ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมีข้อท้วงติง อาทิ ในส่วนของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีจานวน
มากกว่าเป้าหมาย โดยที่เป้าหมายยังเท่าเดิมคือจานวน 4,577 คน ที่ประชุมจึงมีมติมอบกองนโยบายและแผน
ไปคานวณจานวนนักศึกษาใหม่ โดยใช้ตัวเลขจากนักศึกษาจริงที่มีฐานข้อมูลมากาหนดเป็นค่าเป้าหมายจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า อย่างไรก็ตามหากมีการทาข้อตกลงและมีการติดตามที่มหาวิทยาลัยให้
ความสาคัญนั้นเป็นไปตามข้อตกลงของสานักงบประมาณซึ่งใช้ตัวเลขในการจัด ทาแผน กองนโยบายและแผน
จะใช้ตัวเลขในการเสนอของบประมาณแผ่นดิน ซึ่งตามข้อตกลงนั้นตัวเลขดังกล่าวไม่เคยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นข้อตกลงกับสานักงบประมาณจึงเป็นตัวเลขจากแผนการรับ 100% และเป็นตัวเลขที่เสนอ
ของบประมาณแผ่ น ดิน ทั้ งนี้ กองนโยบายและแผนจะต้องอ้างอิงตัวชี้วัดตามที่ ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ
แต่ตัวเลขจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ อ้างอิง จากข้อมูลนักศึกษา
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ส่วนข้อมูลนักศึกษาใหม่ ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า หากเป็นไปตาม พรบ.
งบประมาณต้องยื่นตัวเลขให้ตรงกัน และเห็นควรมอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบและแก้ไขจานวนนักศึกษา
ให้ตรงกับที่ตกลงกับสานักงบประมาณ และมีข้อสังเกตในส่วนของตัวชี้วัดด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่
4.1.2 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : โครงการที่ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ และตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.1.3 ตั ว ชี้ วั ด
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะที่กาหนด ตัวเลขของผลผลิตเป็นตัวเลขเดียวกัน คือ ร้อยละ
57.69 รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี้
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4. เพือ่ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิง่ แวดล้อม
4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรม

โครงการ

17

15

13

13

13

13

ร้อยละ

90

94.65

90

90

90

90

โครงการ

17

15

13

13

13

13

โครงการ

17

15

13

13

13

13

ร้อยละ

95

57.69

95

95

95

95

ร้อยละ

100

57.69

100

100

100

100

ที่เผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
4.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เห็นควรมอบงานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน
ทบทวนและตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดที่เป็นผลผลิตจากการดาเนินงานให้ครบถ้วน โดยขอให้เป็นผลการดาเนินงาน
ที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เอกสารหน้าที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย จากเดิมที่มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพิ่มเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการ
พลิ กโฉมมหาวิ ทยาลั ย สู่ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรม โดยกาหนดค่ าเป้า หมายไว้ ในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมายที่อยู่ในคู่มือการประเมินตนเองและการแบ่งกลุ่มสถาบัน
เพราะฉะนั้ นคาอธิบายในส่วนของแต่ระดับจะอธิบายไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) กล่าวว่า จากตารางที่ 7 เปรียบเทียบ
งบประมาณรายจ่ ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ้างอิงโดยใช้ตัวเลขจากกรอบวงเงินที่ผ่าน
การพิ จ ารณาคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารด้ า นการศึ ก ษา ในคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เพราะฉะนั้นตัวเลข
ที่ปรากฏไม่ใช่ตัวเลข 791,676,300 บาท ควรแก้ไขเป็น 803,682,700 บาท รายละเอียดปรากฎตามตาราง
ด้านล่างนี้
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7. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน่วย : บาท
งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ

จัดสรรหลังโอน
เปลีย่ นแปลง

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

จัดสรร

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ

2560

969,144,867.59

958,887,502.52

98.94

231,500,000

189,447,791.74

81.83

2561

909,042,603.63

900,029,964.50

99.01

274,226,700

208,229,643.39

75.93

2562

913,734,638.00

896,076,939.49

98.07

262,764,000

178,650,109.03

67.99

2563

833,682,092.68

827,603,754.06

99.27

238,800,000

165,972,957.68

69.50

2564*

790,676,300.00

674,403,736.49

85.29

234,883,300

100,536,755.79

42.80

2565**

791,676,300.00

-

241,926,000

-

-

-

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ก.ค. 64 (รอบ 10 เดือน)
** งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบวงเงินที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมือ่ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) กล่าวว่า จากตารางที่ 8 ประมาณการ
รายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประมาณการรายรับล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี พ.ศ. 2566 ถึง
พ.ศ. 2568) มีข้อสังเกตในส่วนของรายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
รายรับจริงจาก กค. รอบ 9 เดือน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) จานวน 2,580,023.03 บาท แต่ขณะเดียวกันรายรับจริง
รอบ 12 เดือน ตัวเลขอยู่ที่ 2,500,000 บาท ซึ่งตัวเลขต่ากว่า เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้อาจไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง
และในส่ ว นของประมาณการรายรั บ จากการจัด การศึ ก ษา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มี ร ายละเอี ย ดรายรับ
ทุกรายการใช่หรือไม่ รายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่างนี้
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8. ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประมาณการรายรับล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี พ.ศ. 2566-2568)
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563
ประเภทรายได้

รายรับจริงจาก กค.

ประมาณการ

รอบ 9 เดื อน

รายรับจริง

รายรับจริง

ประมาณการ

203,597,070.25

234,883,300

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

161,036,520.93

211,204,200

241,926,000

253,226,000

263,226,000

273,226,000

171,771,975.00

205,883,300

143,027,570.00

187,704,200

209,000,000

215,300,000

220,300,000

225,300,000

1.1 จัดการศึกษาภาคปกติ

-

159,996,400

111,390,990

145,032,900

156,600,000

161,300,000

164,600,000

167,900,000

1.2 จัดการศึกษาภาคสมทบ

-

45,886,900

31,636,580.00

42,671,300

52,400,000

54,000,000

55,700,000

57,400,000

4,790,631.40

5,000,000

2,580,023.03

2,500,000

5,000,000

6,500,000

8,000,000

9,500,000

(ต.ค.63-มิ.ย.64)

รวมทัง้ สิ้ น
1. รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงิ นนาส่ง มหาวิทยาลัย)
3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย

ประมาณการรายรับล่วงหน้า

รอบ 12 เดื อน

12,785,028

13,000,000

7,493,242.60

10,000,000

14,926,000

16,426,000

17,926,000

19,426,000

3.1 รายได้จากหอพักนักศึกษา

2,776,077.00

3,500,000

1,841,847.40

2,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

3.2 รายได้จากการเช่าสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์

8,629,626.96

7,500,000

5,651,395.20

6,500,000

8,500,000

9,500,000

10,500,000

11,500,000

3.3 รายได้จากส่วนแบ่ง สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง และร้านค้าสวัสดิการ

1,379,323.84

2,000,000

-

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

-

-

-

426,000

426,000

426,000

426,000

10,452,920.16

8,000,000

5,056,083.96

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

3,796,515.89

3,000,000

2,879,601.34

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3.4 รายได้จากค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่พกั อาศัยของมหาวิทยาลัย
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย
5. รายได้หรือผลประโยชน์อนื่
หมายเหตุ :

ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 : รายรับจริง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 (รอบ 12 เดือน) ข้อมูลจากกองคลัง
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 : ประมาณการรายรับจากเงิ นรายได้ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย เมื่ อวันที่ 10 กันยายน 2563
รายรับจริง 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถนุ ายน 2564 (รอบ 9 เดือน) ข้อมูลจากกองคลัง
ประมาณการรายรับจริง รอบ 12 เดือน ประกอบด้วย
1. ประเภทรายได้ขอ้ ที่ 1 เป็นการคานวณค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ลดค่าบารุง การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา 10%)
2. ประเภทรายได้ขอ้ ที่ 2 ถึง ข้อที่ 5 ประมาณการจากข้อมูลรายรับจริง ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 (รายรับจริง จากกองคลัง รอบ 9 เดือน ณ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถนุ ายน 2564)
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 : 1. ประเภทรายได้ขอ้ ที่ 1 เป็นการคานวณค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย โดยใช้ขอ้ มูลนักศึกษาคงอยู่ ตามข้อมูล สวท. ณ 15 มิถนุ ายน 2564 และประมาณการนักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2565 ตามข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จากสานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 1 กรกฎาคม 2564
2. ประเภทรายได้ขอ้ ที่ 2 ถึง ข้อที่ 5 ประมาณการจากข้อมูลรายรับจริง ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564
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ประธานที่ป ระชุมกล่ าวว่า การจัดทาข้อมูล ดังกล่ าวมีการดาเนินการก่อนเดือนมิถุนายน 2564
จึงทาให้ตัวเลขประมาณการรายรับจริงไม่ถึง 2,500,000 บาท ทั้งนี้ หากได้ข้อมูลตัวเลขประมาณการรั บจริง
จากการให้บริการวิชาการที่เป็นปัจจุบันแล้ว เห็นควรให้กองนโยบายและแผนทบทวนและปรับตัวเลขให้ถูกต้อง
นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวชี้แจงว่า ในการจัดทาคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลั ย
ใช้วิธีป ระมาณการจากข้อมูล ของนั ก ศึก ษาที่ คาดว่าจะลงทะเบียนของปีการศึก ษา 2/2564 และปีการศึ ก ษา
1/2565 ซึ่งข้อมูลนักศึกษานามาจากข้อมูลจานวนนักศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่
15 มิถุนายน 2564 แต่ในส่วนของตัวเลขนักศึกษาใหม่ที่เป็นนักศึกษารับได้ของปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูล
ของส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยใช้วิธีประมาณการจากค่าบารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ส่วนรายการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อ้างอิงตามประกาศอัตราค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนั กศึกษาทุกระดับเป็น ตัวตั้งในการจัดทาคาเสนอขอประมาณการรายรับจากการ
จัดการศึกษาจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้แสดงรายละเอียดประกอบประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษา
จากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อที่ประชุมทราบ
นางสาวเบญจวรรณ คลี ดิษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดในตารางที่ 10
งบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยเปรียบเทียบ
งบประมาณแผ่ น ดิน ที่ได้รั บจั ดสรร เป็ น จานวนเงิน รวมทั้งสิ้น 803,682,700 บาท ส่ ว นงบประมาณเงินรายได้
แยกเป็นภาคปกติและภาคสมทบ ในส่วนของแผนงานบุคลากรภาครัฐไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามีหลักการคานวณ
เช่นเดิม แต่ในส่วนของแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยต้องกลับมาใช้งบประมาณของเงินรายได้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน อาทิ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เบื้องต้นงบประมาณ
แผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับ จัดสรรตามแผนงานบุคลากรภาครัฐเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ส่วนแผนงานพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเช่า
ทรัพย์สินศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และศูนย์นนทบุรี ที่มหาวิทยาลัยยังได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินอยู่ ส่วนค่าวัสดุการศึกษาจากที่เคยได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ หัวละ 800 บาท และผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3,000
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางสานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ลดลง ในส่วนผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ปรับลดเหลือจานวนหัวละ 400 บาท และผู้สาเร็จการศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หัวละ 1,500 บาท เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะตั้งค่าวัสดุการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการจากเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ อ งเปลี่ ย นมาใช้ จ ากงบประมาณเงิ น รายได้ 100%
ส่วนสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้เงินรายได้สมทบอีกรายการหนึ่ง คือ รายการอาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรั พยากรสุ พรรณบุรี ประมาณ 3 ล้านบาทเศษ และมีเพิ่มเติมในส่วนของ
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งบเงินอุดหนุ นเป็ นรายการค่าใช้จ่ ายส่ วนกลางที่ พั กอาศัยของมหาวิ ทยาลั ย ส่ วนเงินอุดหนุนกองทุ นสวั สดิ การ
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จานวน 2,000,000 บาท กองนโยบายและแผนได้ประมาณการไว้เบื้องต้น เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้รายรับจริงเข้ามา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้กองนโยบาย
และแผนประสานไปยังกองคลัง เนื่องจากในสัญญามีบางส่วนที่ต้องจ่ายรายเดือน อาทิ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้าน
กาแฟอะเมซอน หรือร้านค้าอี่น ๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจาหน่ายน้ามันตามหัวจ่าย มีอัตรากาหนดอยู่
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ก่อนนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มอบกองนโยบายและแผนปรั บ ตัว เลขตามตัว เลขที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่ามีจานวนเท่าใด
ส่วนการประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเท่ากับประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ จานวน
2,000,000 บาท
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบกรอบวงเงิ น การจั ด ท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ห น่ ว ยงานได้ เ สนอขอมา และกองนโยบายและแผนได้ ร วบรวมและพิ จ ารณาภายใต้ ป ระมาณการรายรั บ
โดยยึดหลักความระมัดระวัง แบบเต็มจานวนไม่ได้ปรับลดค่าบารุงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นการ
จัดทางบประมาณแบบสมดุลที่ 241,926,000 บาท และมีมติ ดังนี้
1. มอบกองคลัง ประสานการดาเนินการหารือกับงานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
เพื่อให้นิติกรได้ให้ความเห็นในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน
สานัก
2. มอบกองนโยบายและแผนทบทวนและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาในเดือนสิงหาคม 2564
โดยจัดทาข้อมูลในรูป แบบ PowerPoint จาแนกเป็น มิติให้ชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ านมา และนาเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีการศึกษา 1/2564
รองอธิการบดี (อาจารย์ พงศ์วิ ทย์ วุฒิ วิริยะ) กล่ าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มี มติ อนุ มัติโครงการ
มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) กรอบวเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครอง
นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 นั้น
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการจัดส่งรายชื่อ
นักศึกษา รหัสประจาตัวนักศึกษา พร้อมเลขประจาตัวประชาชน ของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปยัง
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และจากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไปนั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ต้องขอขอบคุณสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ ในหลักการการเยียวยานั้น จะเป็น
การเยี ย วยาทุ กระดั บ ชั้ น ตั้ งแต่ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี – บั ณฑิ ตศึ กษา ในส่ ว นของมหาวิ ทยาลั ยจะรวมถึ ง ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วย โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
นักศึกษาที่ชาระค่าบารุงการศึกษาแล้ว (นักศึกษาใหม่) และนักศึกษาที่ค้างชาระค่าบารุงการศึกษา นักศึกษาทุกคน
จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อรับการเยียวยาจากรัฐบาลต่อไป
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในการดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวจะดาเนินการในรู ปแบบเดี ยวกันทั้ง 9 มทร. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอผลจากที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) อีกครั้งว่ารูปแบบในการดาเนินการจะเป็นอย่างไร ในเบื้องต้นขอให้
นั กศึกษาทั้งหมดจะต้ องเข้าไปยื นยั นสิ ทธิ์ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 สิ งหาคม 2564 และที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ขอให้มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยดาเนินการให้เสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2564
รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีสถานะการเป็น
นั กศึกษามากกว่า 1 สถาบั น ซึ่งในส่ วนของนักศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิมีจานวนทั้งสิ้ น
127 ราย ที่ศึกษาอยู่ 2 สถาบัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งรายชื่อไปยั งคณะ
เพื่อแจ้งให้นักศึกษาจานวน 127 ราย เข้าไปยืนยันในระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่าจะรับ
สิทธิ์จากสถาบันแห่งใด
มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการปรั บ ลดค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 1/2564 และมอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานการดาเนินการไปยังคณะ
ทั้ง 6 คณะ ในการแจ้งให้นักศึกษาเข้ายืนยันรับสิทธิ์ตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา พร้อมกับ
แจ้งรายชื่อนักศึกษา จานวน 127 ราย ที่ มีสถานะการเป็นนักศึกษามากกว่า 1 สถาบัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าไป
ยืนยันสิทธิ์ในระบบว่าจะรับสิทธิ์ส่วนลดจากหลักสูตรหรือสถาบันแห่งใด ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2564
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

