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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 11/2564
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
3. นายธานี สมวงศ์
4. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง
5. นายสถิตย์ อรุณแสง
6. นายสัญญา คาจริง
7. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
8. ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
9. นายเฉลิม ขุนเอียด
10. ดร.เจษฎา จันทร์ผา
11. นายอานาจ สุขแจ่ม
12. นางสาวอุศนา อนงค์เวช
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร
16. นายพงฐฉัตร เนียมทรง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ
19. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
20. ดร.เอกชัย เนาวนิช
21. นายศุภณัฐ แก่นแก้ว
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
23. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
25. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ สานักงานอธิการบดี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
2. นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป

รองอธิการบดี (ลากิจ)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววิยะดา นุชพันธุ์
2. ว่าที่ ร.ต.สุวินัย โสดาเจริญ
3. นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย จะก าหนดประชุม ในทุ ก สั ปดาห์ ที่ 4 ของเดื อ น
เนื่องจากในสัปดาห์แรกเป็นการประชุมสภาวิชาการ สัปดาห์ที่สองเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย สัปดาห์ที่สาม
เป็นการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทปผ.มทรส.) เพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนจะเป็นการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.มทรส.)
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.1.2 การรวบรวมและปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ม อบหมายให้ มหาวิ ทยาลั ย ดาเนิ น การรวบรวมและปรับปรุ ง แก้ ไ ข
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รวมเป็นฉบับเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดทา
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจานวนหลายฉบับ ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวอยู่ในอานาจหน้าที่
ของรองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) ดาเนินการร่วมกับงานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล และ
ต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบถึงความคืบหน้าในการดาเนินการด้วย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ

3
1.1.3 นวัตกรจิตอาสาราชมงคล
ด้วยสภามหาวิทยาลัยมี นโยบายมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเรื่องการสร้างนักศึกษาให้มี
จิตสาธารณะ บริการชุมชนและสังคม หรือที่เรียกว่า วิศวกรสังคม ทั้งนี้ รองอธิการบดี (นายสัญญา คาจริง)
ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบแล้วว่า วิศวกรสังคม เป็นการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึงเสนอในส่วนของการสร้ างจิตอาสานักศึกษาและวิศวกรสั งคม หรือเรียกว่า “นวัตกรจิตอาสา
ราชมงคล” เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม โดยจะนาเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

1.2.4 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ต่ าง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564

กองนโยบายและแผน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานผลการเบิ กจ่ายงบประมาณและรายรับจาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ นการเบิ กจ่ าย
งบประมาณได้ ตามแผน ส่ วนหน่ วยงานที่ ยั งล่ าช้ า
ด าเนิ น การไม่ ไ ด้ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้ ขอให้ รี บ
ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยด่วน และขอกาชับ
เรื่ อ งการขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรู ป แบบรายการ
สิ่ งก่ อสร้ าง ขอให้ ตรวจสอบข้ อมู ลให้ ละเอี ยดก่ อน
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลัง
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 (ตาม
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2844,
2845, 2846 และ 2853 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบ
รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และมีมติ ดังนี้
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ชื่อระเบียบวาระ

1.2.7 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่ นกรองผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ ราชการ
ของบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2564

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานบุคคล/
หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. ขอให้ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบตั วชี้ วั ดติ ดตาม
ผลด าเนิ นงานตั วชี้ วั ดและค่ าเป้ าหมายตั วชี้ วั ดให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมูลผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั วชี้ วั ดที่ เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็น
การรายงานผลการด าเนิ นงานตั วชี้ วั ดต่ าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่ งด าเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้ วจะต้ องไม่ ปรากฏข้ อมู ล
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 (ตาม
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2847
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) และมีผลการดาเนินการ
ดังนี้
กองนโยบายและแผนได้ จั ดท ารายงานในส่ วน
ของข้ อมู ลที่ อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการ โดยน าผลการ
ด าเนิ นงานของปี การศึ กษา 2562 ใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบเพื่ อสรุ ปในแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด
ครั้งที่ 2/2564 และมีมติ ดังนี้
1. มอบกองบริหารงานบุคคลประสานการดาเนินการ
หารื อร่ วมกั บคณบดี ทั้ ง 6 คณะ เพื่ อร่ วมกั นวางแผน
ในการก าหนดหลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ราชการของบุคลากรในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. มอบกองบริหารงานบุคคลประสานกับสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาแนวทางในการ
พัฒนาระบบ HRDrmutsb ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
การจัดทาข้อตกลงการกาหนดตัวชี้วัด ในแต่ละรอบ
การประเมินแสดงในระบบ เพื่อประกอบการพิจารณา
ว่าข้อมูลที่บุคลากรในสังกัดได้จัดทามานั้นเป็นไปตาม
ข้อตกลงฯ หรือไม่
3. มอบหั วหน้ าหน่ วยงานทุ กหน่ วยงานก ากั บ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาข้อตกลงการกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็ นไป
ตามข้ อตกลงฯ ที่ ด าเนิ นการไว้ ในแต่ ละรอบการ
ประเมิน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติราชการบนฐาน
ของความเป็นจริงและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 (ตาม
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2844,
2845, 2846, 2848 และ2853 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2564) และมีผลการดาเนินการ ดังนี้
กองบริ หารงานบุ คคลมี การด าเนิ นการตามมติ
ที่ประชุม ดังนี้
1. อยู่ระหว่างจัดทาหนังสือประสานไปยังคณบดี
6 คณะ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้ดียิ่งขึ้น
2. อยู่ระหว่างจัดทาหนังสือประสานไปยังสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ
HRDrmutsb ให้ ส ามารถ Upload ข้ อตกลงฯ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2.1 ขอหารื อแนวทางการเปิ ดภาค สานักส่งเสริมวิชาการและ
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
งานทะเบียน/

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเปิดภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 และมีมติ ดังนี้

6
ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
กองบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. มอบส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียน
ประสานการด าเนิ นการกั บส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยี สารสนเทศในการจั ดท ารูปแบบการเก็ บ
ข้ อมู ลการฉี ดวั คซี นของนั กศึ กษาทั้ งมหาวิ ทยาลั ย
4 ศูนย์พื้นที่ (แนบเอกสารหลักฐานหรือใบรับรองการ
ฉีดวัคซีน) และนาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา
2. มอบงาน สารสนเทศ และสวั สดิ การ
กองบริหารงานบุคคล ดาเนินการสารวจและรวบรวม
ข้อมูลการฉีดวัคซีนในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4 ศูนย์พื้นที่ (แนบเอกสารหลักฐานหรือใบรับรองการ
ฉีดวัคซีน) และนาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2848
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) และมีผลการดาเนินการ
ดังนี้
1. ส านั กส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ประสานงานกั บส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั ดท าแบบส ารวจการได้ รั บวั คซี น
COVID-19 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทาหนังสือส่งไปยัง
ทุ กคณะ เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ แจ้ งนั กศึ กษาใน
สั งกั ดตอบแบบสอบถามการได้ รั บวั คซี น COVID-19
(ตามหนั งสื อส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน
ที่ อว 0656.17/ว2212 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 )
2. ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ ด าเนิ นการจัดทาเว็บแอพพลิ เคชั่นในการจั ดเก็บ
ข้ อมู ลการฉี ดวั คซี นของนั กศึ กษาทั้ งมหาวิ ทยาลั ย
เรี ยบร้อยแล้ วและได้ ประสานงานกับสานั กส่งเสริม
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

4.4.1 พิจารณากาหนดแนวทางในการ
แก้ ไข/ปรั บปรุ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561

กองบริหารงานบุคคล

4.4.2 พิ จารณาก าหนดแนวทาง
ในการยก (ร่ าง) ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ว่ าด้ วย
กองทุ น สวั ส ดิ ก ารภายในและการจั ด
สวั ส ดิ ก ารภายในจากเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

กองบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วิ ชาการและงานทะเบี ยนในการน าแบบเก็ บข้ อมู ล
ดังกล่าว เชื่อมโยงกับการเข้าระบบงานทะเบียนของ
นั กศึ กษาเพื่อให้ นั กศึ กษาได้ ตอบแบบสอบถามการ
ได้รับวัคซีนก่อนเข้าใช้งานระบบทะเบียน
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
แนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่ าด้ วยการจ่ายเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2561 และมอบกองบริหารงานบุ คคล
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่
พิจารณา
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 (ตาม
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2848
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
กองบริ ห ารงานบุ ค คลอยู่ ร ะหว่ า งน าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย เนื่องจาก
ระเบี ยบวาระนี้ ผ่ านความเห็ นชอบในหลั กการจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ควรนามา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อี ก ทั้ งนี้ ที่ ประชุ มรั บทราบแนวทางในการยก (ร่ าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภู มิ
ว่ าด้ วยกองทุ นสวั สดิ การภายในและการจั ดสวั สดิ การ
ภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบ
กองบริหารงานบุคคลนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่พิจารณา
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 (ตาม
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2848
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) และมีผลการดาเนินการ ดังนี้
กองบริ หารงานบุ คคลอยู่ ระหว่ า งน าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมในระเบียบ
วาระที่ 4.2.1 ขอหารือแนวทางการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
ผู้ อานวยการส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย เนาวนิช ) รายงานข้อมูล
ความคืบ หน้ าการฉีดวัคซีน วัคซีน COVID-19 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ากว่าปริญญาตรี และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท/ป.บัณฑิต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบเพิ่มเติม มีรายละเอียด
ดังนี้
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ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี (นายพั ฒนพงศ์ วรรณวิ ไล) ให้ ความเห็ นเพิ่ มเติ มว่ า เนื่ องจาก
กองบริ หารงานบุ คคลยั งไม่ ได้รายงานข้ อมูลในส่ วนของการด าเนิ นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการฉี ดวัคซี น ของ
บุคลากรทั้ง 4 ศูน ย์ พื้น ที่ ดังนั้ น ฝ่ ายเลขานุการจะดาเนินการติดตามข้อมูล และนาข้ อมูล ดัง กล่ าวมารายงาน
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อจากนี้ หากที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบไปดาเนินการตามมติที่ประชุม ควรกาหนด Timeline การดาเนินการ
และการประชุมครั้งต่อไปขอให้กาหนดระยะเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จให้ที่ประชุมทราบด้วย
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่
27 ตุลาคม 2564
มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ที่ ประชุ มรั บทราบรายงานผลการปฏิบั ติตามมติ ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 9/2564 เมื่ อวั นพุ ธที่ 22 กั นยายน 2564 และการประชุ มครั้ งต่ อไป
เห็นควรกาหนดระยะเวลาการดาเนินการให้แล้วเสร็จด้วย
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1.2.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ กองบริ หารงานบุ คคลแจ้ งให้ ทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดจั ดส่ งรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคล มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดื อน ภายในวั นที่ 11 ตุ ลาคม 2564 ปรากฎว่ าหน่ วยงานยั งจั ดส่ งข้ อมู ลไม่ ครบถ้ วน และ
ได้ มี การติ ดตามให้ จั ดส่ งข้ อมู ล โดยทุ กหน่ วยงานได้ จั ดส่ งข้ อมู ลครบถ้ วนแล้ ว เมื่ อวั นที่ 20 ตุ ลาคม 2564 และ
กองบริหารงานบุคคลได้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 29 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1
2
3
4
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สูงกว่า
ตาม
ต่ากว่า
ยังไม่ได้
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รวม เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ดาเนินการ
4
4
8
7
1
2
9
11
5
6
3
2
5
3
2
1
4
5
3
2
10
19
29
15
3
9
2

ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมาย
87.50
45.45
60
60
62.07

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โ หลดรูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จาก QR CODE
ที่อยู่ด้านล่างนี้

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดาเนิน งานตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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1.2.3 รายงานความก้ า วหน้ า โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพการผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้า เกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
นางสาวอโณทัย ทิพเนตร ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยให้ดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพ
นวัตกรรมการเกษตรซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน งบประมาณ 7,000,000 บาท ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมการจัดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตร
การแสดงผลงานของกลุ่มจังหวัดฯ และจาหน่ายสินค้า (มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน )
มีรายละเอียดดังนี้
1. Zone A: นิทรรศการ (Exhibition)
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
- ผลงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา และมุม “How to Vote Corner”
2. Zone B: ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Future Innovation and Technology)
- นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
- นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากภาคอุตสาหกรรม/SME/Start Up/ปราชญ์ชมุ ชน
3. Zone C: ตลาดสร้างสุข (Trade Fair)
- จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย, OTOP, SME, Start Up
4. Zone D: ศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการ (Training and Service Center)
- จัดกิจกรรม Buffet Knowledge
- จัดศูนย์ให้บริการ “ซ่อมได้”
5. Zone E: จับคู่ธุรกิจเพื่อก้าวอย่างมั่นคง (Business Matching)
- เปิดพื้นที่ให้จับคู่ระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการเงิน/นักลงทุนอื่น ๆ
6. Zone F: เวทีแลกเปลี่ยน (Stage Sharing)
- พิธีเปิด
- การเสวนาในประเด็น “BCG Model โมเดลการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
- การแข่งขัน “Innovator next Gen”
- การแข่งขัน “Product Champion”
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการจัดงานดังกล่าว จึงขออนุญาตเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้
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1. เปลี่ ยนแปลงกาหนดจัดงานจากเดิม ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หั นตรา เปลี่ยนเป็น “ระหว่างวันที่ 2 – 6
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ”
ซึ่งสถานที่จัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางปฏิ บัติแนวทางปฏิ บัติการจัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยจัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าว ในวันที่
26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 320320 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
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2. ยกเลิกกิจกรรมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร (Zone B2) เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน
3. ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1272/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก :
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสถานที่การจัดงาน และคณะบริหารธุรกิจฯ ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร
แทนฉบับเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการ
2) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” และผลงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (Zone A)
3) คณะกรรมการด าเนิ น งานฝ่ า ยกิ จ กรรมการจั ด นิ ท รรศการนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร (Zone B)
4) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจกรรมตลาดสร้างสุข (Zone C)
5) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการ (Zone D)
6) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อก้าวอย่างมั่นคง (Zone E)
7) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน (Zone F)
8) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจกรรมแถลงข่าว
9) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
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10) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
11) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุนโครงการ
12) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายสวัสดิการ
13) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ
14) คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกากับติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์คณะและผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันรายชื่อคณะกรรมการไปยังคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวั นศุ กร์ ที่ 26 พฤศจิ กายน 2564 ทาง e-mail : montatip.d@rmutsb.ac.th ติ ดต่ อ
คุณมณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง หมายเลขโทรศัพท์ 08 9801 9162 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลัก
นางสาวอโณทัย ทิพเนตร 08 4384 7675 และ นายกอบชัย เมฆดี 08 1869 1304
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม
ย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
ของกลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งนี้ หากคณะใดมีความประสงค์จ ะจัด แสดงผลงานเพิ่ม เติม ใน Zone B
(Future Innovation and Technology) ให้ ป ระสานการด าเนิ น การไปยั ง คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2.4 รายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of
World Universities
ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ดร.เอกชั ย เนาวนิ ช ) รายงานว่ า
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ รั บมอบหมายจากมหาวิท ยาลั ยให้ ดาเนิน การ ขั บ เคลื่ อ นตาม
แนวทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities โดยมีจุดประสงค์จัดอันดับเว็บไซต์
ที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความรู้
อย่างเปิดกว้างและส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง ขอรายงานการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
การจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University ตามตัวชี้วัดของการจัดอันดับ Webometrics
มีรายละเอียดดังนี้
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ในการนี้ มีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากการสุ่มตรวจข้อมูล
พบว่า ข้อมูลของนักวิจัยในบางส่วนไม่ตรงความเป็นจริง เนื่องจากงานวิจัยที่อ้างอิงไม่ตรงกับงานวิจัยของบุคคลดังกล่าว
โดยขอให้คณะไปตรวจสอบข้อมูลและทาความเข้าใจกับอาจารย์ที่มีการลงทะเบียนใน https://scholar.google.com
อีกครั้ง ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.มทรส.) เพื่อโปรดทราบรายงาน
ผลการดาเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
ประธานที่ ประชุ มกล่ าวว่ า เรื่ องนี้ ได้ มอบหมายให้ รองอธิ การบดี (ดร.ภาสพิ รุ ฬห์ วั ชรศรี ส าเริ ง)
จัดทาคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฐานข้อมูล Scopus เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยดาเนินการ
ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ที่ ประชุ มรั บทราบรายงานผลการด าเนิ นการขั บเคลื่ อนตาม
แนวทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา และได้ แ จ้ ง เวี ย นให้ ค ณะกรรมการ
ทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ตามหนังสือ
สานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว2801, 2802, ว2803, ว2804 และ ว2805 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การจึ งขอเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จานวน 46 หน้า โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ได้จาก
QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สาหรับกรรมการที่ไม่ได้มา
ประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 การดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รองอธิการบดี (นายธานี สมวงศ์) รายงานว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงรั บเชิ ญเสด็ จพระราชด าเนิ นเป็ นการส่ วนพระองค์ ไปทรงเปิ ด “อาคาร
บูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา นั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ สนอขออนุ มั ติ ง บประมาณในการด าเนิ น การต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เรี ยบร้ อยแล้ว โดยได้รั บงบประมาณโครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเปิด “อาคารบูรณมงคล” เป็นจานวนทั้งสิ้น 12,550,000 บาท และมีผลการ
เบิ กจ่ ายประมาณ 6 ล้ านบาทเศษ ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ จานวน 12 ชุด เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินการอีกครั้ง
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อม
ในการเปิ ด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหั สบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
3.2 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รองอธิการบดี (นายเฉลิม ขุนเอียด) รายงานว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นั้น ศูนย์นนทบุรี มีการเตรียม
ความพร้อมการดาเนินการในส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์ ” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อม
เปิ ด “อาคารเลิ ศสรรพวิทย์ ” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
ศูนย์นนทบุรี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
- ไม่มี 4.2 พิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา
- ไม่มี 4.3 พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ
- ไม่มี 4.4 พิจารณาเรื่อง การดาเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธ ยา
หันตรา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การสารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
และประจาปีการศึกษา 2563
นายศุภณัฐ แก่นแก้ว รองผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ขอหารือต่อที่ประชุมเรื่องการสารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนบั ณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565 และผู้ที่สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) กล่าวเพิ่มเติมว่า กาหนดการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีดังนี้

20
 ปีการศึกษา 2562 รับจริง ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ส่วนกาหนดการ
ซ้อมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คาดว่าเป็นวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
ส่วนกาหนดการซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กาหนดเป็นวันศุกร์ที่
25 กุมภาพันธ์ 2565 และวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
 ปี การศึกษา 2563 รับจริงในวัน พฤหั สบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 ซ้อมใหญ่ของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี คาดว่ าเป็ นวั นอาทิ ตย์ ที่ 20 มี นาคม 2565 ส่ วนวั นซ้ อมย่ อย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กาหนดเป็นวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และ
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย เนาวนิช) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วน
ของการสารวจการฉีดวัคซีนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น ทางเทคนิคสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ ได้ติ ดขั ดในเรื่ องใด ซึ่งที่ ผ่ านมาการส ารวจนั กศึ กษาภายในมหาวิ ทยาลั ยมี กฎเกณฑ์ และมาตรการ
เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาตอบแบบสารวจได้ แต่ในส่วนของการติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วเห็นควรมอบ
กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีการติดตามข้อมูลบัณฑิตในส่วนของการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทา โดยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของบัณฑิตได้มากกว่าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานที่ ประชุ มกล่ าวว่ า เรื่ องนี้ ขอมอบให้ ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศประสาน
การด าเนิ นการร่ วมกั บส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน ในการจั ดท า Application ก่ อนการฝึ กซ้ อมย่ อย
อาจจะกาหนดว่านักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม
ผู้ อ านวยการส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ (ดร.เอกชั ย เนาวนิ ช) กล่ าวเพิ่ มเติ มว่ า
ในส่ วนของการจั ดท า Application ไม่มีปัญหา แต่ส่ วนที่กังวลคือเรื่ องการติ ดตามบัณฑิตที่จะเข้ามากรอกข้ อมู ล
เนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีข้อมูลการติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
ยืนยันตัวตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนผ่าน Application ก่อน และเชื่อมโยงไปยังรายชื่อของนักศึกษา และเห็นควรมอบ
รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) ดาเนินการร่วมกันกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง) ให้ความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของนักศึกษา
พร้อมแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่ องนี้ เพราะหากนักศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรนั กศึกษาต้องดาเนินการ
ตามที่สานักพระราชวังกาหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งหากใกล้วันพระราชทานปริญญา
บัตรนักศึกษาจะเข้ามาให้ข้อมูลในส่วนนี้เอง
รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) ให้ความเห็นว่า หากนักศึกษาทุกคนมี Application หมอพร้อม
นักศึกษาสามารถยืนยันข้อมูลผ่าน Application หมอพร้อมได้ว่านักศึกษาฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข็ม ซึ่งสามารถคัดกรอง
นั กศึ กษาได้ ในระดั บหนึ่ ง ส่ วนนั กศึ กษาที่ ยั งไม่ ได้ ฉี ดวั คซี นจะต้ องทราบว่ าหากไม่ ได้ ฉี ดวั คซี นครบตามจ านวน
จะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
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นายศุภณัฐ แก่นแก้ว รองผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ให้ความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยจัดทาระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้าได้ทันที และเห็นควรมอบให้กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์และดาเนินการติดตามนักศึกษาเข้ามา
กรอกข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษามีการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตอยู่แล้ว
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ระบบการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตของกองพัฒนานักศึกษากรอก
ข้อมูลในช่วงเดือนใด และมีระบบการติดตามบัณฑิตหรือไม่
รองอธิการบดี (นายสัญญา คาจริง) กล่าวว่า การกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตที่กรอก
ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคือการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ตกหล่น
นายศุภณัฐ แก่นแก้ว รองผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ให้ความเห็นว่า การกรอกข้อมูลติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตจะเริ่มกรอกช่วงเดือนธันวาคม 2564
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยให้นักศึกษาทาการกรอกข้อมูลผ่านระบบก่อน
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากนาระบบ
เรื่ องของการฉี ดวั คซี นไปเชื่ อมโยงรวมกั นกั บระบบที่ นั กศึ กษาจะเข้ ามากรอกข้ อมู ลภาวะการมี งานท า ส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาได้ แต่หากการเก็บข้อมูลภาวการณ์มีงานทามีการเก็บข้อมูลจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งใกล้วันพระราชทานปริญญาบัตร อาจจะเป็นการสุ่มเสี่ยง และสอบถามว่าหากเก็บข้อมูล
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2564 สามารถทาได้หรือไม่ หรือหากนักศึกษาไม่กรอกข้อมูลให้เสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2564 จะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
ประธานที่ ประชุ มกล่ าวว่ า เห็ นควรมอบรองอธิ การบดี (นายสั ญญา คาจริง) ไปดาเนิ นการจั ดท า
Application ที่เป็ น Big Data ในภาพรวมของมหาวิ ทยาลั ย เพื่อให้ นั กศึ กษาได้มีช่ องทางในการติ ดต่ อสื่ อสารกั บ
มหาวิ ทยาลั ยผ่ าน Application Line หรื ออาจจะให้ นั กศึ กษาเข้ ากลุ่ ม Line ในวั นปั จฉิ มนิ เทศนั กศึ กษาก่ อนจบ
การศึกษา และจะออกจากกลุ่ม Line ได้ต่อเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว
รองอธิการบดี (นายสัญญา คาจริง) กล่าวว่า เรื่องนี้ขอหารือกับกองพัฒนานักศึกษาอีกครั้ง เนื่องจาก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
คณบดี คณะศิ ลปศาสตร์ (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ว่ าที่ ร้ อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุ ณ) ให้ ความเห็ นว่ า
มหาวิ ทยาลั ยควรจะมี มาตรการกระตุ้ นหรื อรณรงค์ ให้ นั กศึ กษาได้ รั บการฉี ดวั คซี นได้ ครบ 2 เข็ ม หรื อ 3 เข็ ม
สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรทาขณะนี้ คือ การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้รับทราบ
มากที่สุดว่า นักศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนจะต้องส่งข้อความไปถึงบัณฑิตให้ได้
ว่ามหาวิทยาลัยมีมาตรการแบบนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
ผู้ ช่วยอธิการบดี (นายอานาจ สุ ขแจ่ม) กล่ าวว่า หากเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่ าเห็ นควรมอบอาจารย์
ที่ปรึกษาช่วยประสานงานกับนักศึกษา โดยนาข้อมูลจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมาติดตามนักศึ กษา
ให้เข้ามากรอกข้อมูลในส่วนนี้
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คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ )
ให้ ความเห็ น ว่ า การติ ดต่ อกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จบไปแล้ ว สามารถให้ อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษาช่ ว ยด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ ไ ด้
แต่ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ม าตรการของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยว่ า จะด าเนิ น การในแนวทางใด และมอบไปยั ง คณะ
เพื่อให้ คณะดาเนิ นการ แต่สิ่ งที่ส าคัญ คือ ข้อกาหนดจะต้องมี ความชัดเจนว่าจะดาเนินการอย่ างไร เพื่อให้ คณะ
ไปสื่อสารกับบัณฑิตว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร อาจจะแจ้งรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โดยระบุไว้ในขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากไม่ดาเนินการจะไม่ได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และเห็นด้วยกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ) ว่าการ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบที่จะไปฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นเรื่องที่สาคัญ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้
มหาวิทยาลัยยังไม่ทราบว่าสานักพระราชวังมีข้อกาหนดอย่างไร แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ก่อน คือ
เรื่องของการสารวจข้อมูลนักศึกษาว่านักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังและที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมีสาเหตุใด เพื่อนามา
เป็นฐานข้อมูลว่าจานวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีจานวนกี่คน และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีจานวนกี่คน
ส่ วนนั กศึ กษาที่ ยั งไม่ ได้ รั บการฉี ดวั คซี นจะต้ องเตรี ยมตั วไปฉี ดวั คซี น มิ เช่ นนั้ นอาจจะไม่ ได้ เข้ ารั บพระราชทาน
ปริญญาบัตร ส่วนหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดว่าจะต้องฉีดเมื่อใดเห็นควรให้รอความชัดเจนจาก 7 มทร. อีกครั้ง
ประธานที่ประชุมกล่าว เห็นด้วยกับ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
เนื่องจากหากสานักพระราชวังต้องการทราบข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจานวนกี่คน
และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจานวนกี่คน มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลกับสานักพระราชวังได้ทันที
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วและเห็นควรมอบ รองอธิการบดี
(ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้ อม) รองอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลิ นันท์ บุญมี) รองอธิการบดี (นายสั ญญา
คาจริง) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษา
ประสานการดาเนินการหารือร่วมกันในการจัดทา Application หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตที่จะเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 และประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อให้บัณฑิตรับทราบแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.3 การจัดสอบกลางภาคการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์)
ขอหารือเรื่องการเข้าสอบกลางภาคการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษา หากนักศึกษา
ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ 2 เข็ม สามารถเข้าสอบที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ประธานที่ ป ระชุ มกล่ าวว่ า หากนั กศึ กษาที่ ได้ รั บการฉี ดวั คซี นครบ 2 เข็ ม สามารถเข้ ามาสอบ
ที่มหาวิทยาลัยได้ ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้สอบภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอบผ่านระบบ
Online ทั้ งนี้ มหาวิ ทยาลั ยจะต้ องพิ จารณาตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ในแต่ละพื้นที่ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กาหนด
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และให้ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.4 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและทาบุญพิธีเปิด “อาคารบูรณมงคล และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาหนดจัดพิธี
บวงสรวงและทาบุญพิธีเปิด “อาคารบูรณมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญอาคาร “บูรณมงคล” เพื่อความ
เป็ นสิ ริ มงคลก่อนการรั บเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารบูรณมงคล
ศูนย์พระนครศรี อยุธยา หันตรา เวลา 09.00 น. เป็นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ งตั้ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ส่วนการแต่งกาย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก กอง บุคลากรของมหาวิทยาลัย สวมเครื่องแบบปกติขาว
หรือชุดสุภาพ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.5 การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
นายศุภณัฐ แก่นแก้ว รองผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยน กล่าวว่า ตามที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ส านักส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียนไปดาเนิ นการ
ปรับระบบการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าและค่าบารุงการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ภาระให้กับนักศึกษาที่ยังไม่พร้อม สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าก่อนได้ โดยนักศึกษาจะสามารถรับรหัส
นักศึกษาได้ทันที ซึ่งระบบนี้จะเปิดใช้ได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้
รองอธิ การบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิ ทย์ เจริ ญกิ จธนลาภ) กล่ าวชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ว่ า เดิ มที
มหาวิทยาลัยนาค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้ากับค่าบารุงการศึกษารวมเป็นงบประมาณส่วนเดียว ทาให้มีปัญหา
ในเรื่ องของนั กศึ กษาที่ต้ องผ่ อนช าระ และส านักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนไม่สามารถออกรหั สนั กศึ กษา
เพื่อบ่งบอกสถานะของนักศึกษาได้ จึงได้มีการหารือร่วมกันว่าเป็นไปได้หรือไม่หากกองคลังจะแยกใบเสร็จออกเป็น
2 ชุด ชุดที่หนึ่งเป็นการจ่ายชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชุดที่สองเป็นการจ่ายค่าบารุงการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษา
จ่ายค่าชาระค่าบารุ งการศึกษาแรกเข้าเรียบร้อยแล้ว สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะสามารถออกรหั ส
นักศึกษาและสามารถเข้าระบบระบุสถานะว่าเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยได้ทันที
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มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและขอขอบคุ ณ รองอธิ ก ารบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิ ทย์ เจริ ญ กิ จ ธนลาภ) ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น และกองคลั ง
ที่ร่วมกันดาเนินการปรับระบบการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

