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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
2. รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
3. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
4. ผศ.ชลอ หนูอินทร์
5. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
6. อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
7. ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
8. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์
9. ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุงผล
10. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
11. อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
12. ผศ.เดชา พลเสน
13. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
14. ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี
15. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
16. ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
17. รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
18. ดร.เอกชัย เนาวนิช
19. นางสาวทิพย์วัน สุขสัน
20. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
21. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
22. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ สานักงานอธิการบดี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน
2. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุศนา อนงค์เวช
2. นางสาววิยะดา นุชพันธุ์

รองอธิการบดี (ลาประชุม)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒ นา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ได้ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร โดยการใช้คุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ด้วยการ
จัดทาโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/กิจกรรมส่งเสริมความดีภายในหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ธรรมตามคุณธรรมอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลัย “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา” ผ่านโครงงงานคุณธรรม/กิจ กรรมส่งเสริมความดีที่หน่วยงานกาหนด โดยมีการดาเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2 นั้น
บั ดนี้ มหาวิ ทยาลั ยได้ พิ จารณาหน่ วยงานที่ มี ผลการด าเนิ นงานการขั บเคลื่ อนโครงงานคุ ณ ธรรม/
กิ จกรรมส่ งเสริ มความดี ภายในหน่ วยงานอย่ างต่ อเนื่ องและมี ประสิ ทธิ ภาพ จนประสบความส าเร็จเป็ นที่ ประจั กษ์
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ”
การขับ เคลื่อนมหาวิทยาลั ยคุณ ธรรม ระยะที่ 2 และขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย
มอบรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงาน ทั้ง 6 หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “หน่วยงานคุณธรรม
ต้นแบบ” ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. สานักงานอธิการบดี ชื่อโครงงาน “งานเสร็จไว คนละไม้ คนละมือ”
2. กองกลาง ชื่อโครงงาน “การจัดการคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน”
3. กองบริหารงานบุคคล ชื่อโครงงาน “ปันน้าใจ สู้วิกฤต COVID-19”
4. กองส่งเสริมคุณภาพ ชื่อโครงงาน “ลดกระดาษ และประหยัดเวลา”
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ชื่อโครงงาน “ทาความสะอาดลานจอดรถ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคาร 24) First (Floor) Impression”
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงงาน “จับทิ้งให้ถูกถัง”
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2
มติที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัล “หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ” การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2 จานวน 6 หน่วยงาน
2. การมอบเกียรติบัตรผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับ
ดีเด่น และระดับดีมาก
รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญ กิจธนลาภ) ในนามของประธานคณะกรรมการประเมิ น
เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ขออนุญาตนาเรียนข้อมูลการกาหนดระดับที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ มีการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชี่ ย วชาญเฉพาะ ครั้ ง ที่ 1/2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 3 มี น าคม 2563 จ านวนทั้ ง สิ้ น
295 ตาแหน่ ง โดยมีผู้ สมัครเข้าสู่ ตาแหน่งที่สู งขึ้นตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ ย วชาญเฉพาะ จ านวนทั้ ง สิ้ น 45 ต าแหน่ ง แยกเป็ น ต าแหน่ ง เฉพาะด้ า นหรื อ เฉพาะทาง จ านวน
31 ตาแหน่ง และตาแหน่งหัวหน้างาน จานวน 14 ตาแหน่ง นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อประเมิ นผลงานและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาชี พ
ได้ ประเมิ นผลงานของผู้ สมั ครเข้ าสู่ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ นประเภทวิ ชาชี พเฉพาะ และเชี่ ยวชาญเฉพาะ จ านวน 31 ราย
โดยผลงานทั้ งหมดได้ รั บ การประเมิ น เพื่ อเข้ าสู่ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น โดยมี ผ ลงานไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ดี แต่ เนื่ องจาก
มีผลงานที่ได้รับการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ มีผลงานที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 8 ราย
ซึ่งสมควรแก่การประกาศยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างที่ดี ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญอธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จานวน 8 ราย ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
ที่
ชื่อผลงาน
เจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมและ
นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น
สานักงานอธิการบดี
การจดรายงานการประชุม
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารรถราชการ นางกัลปอรธ์ สิทธาภา
กองกลาง
3

4

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบสัญญา
กู้ยืมเงินและเอกสารประกอบผ่านระบบ
e-Studentloan
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายชัยพงษ์ วิลามาศ

กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวตวงพร ขาวมาลา

กองพัฒนานักศึกษา

4
ที่
5
6
7
8

ชื่อผลงาน
งานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทหนังสือ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาเล่มรายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนงานสารบรรณ

เจ้าของผลงาน
นางธัญญารัตน์ สาริกา
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล

หน่วยงาน
กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวนิตยา กรัดเพ็ชร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการมอบเกียรติบัตรผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับ
ดีเด่น และระดับดีมาก
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ มรั บ ทราบและร่ วมแสดงความยิ นดี กั บ ผู้ ที่ ได้ รั บ
การประเมินผลงานการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมี
ผลงานที่ได้รับการประเมินอยู่ใน “ระดับดีมาก” จานวน 8 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอขอบคุณ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในการ
ดารงตาแหน่ งอธิการบดีและทีมผู้บริหารซึ่งจะหมดวาระการดารงตาแหน่งไปพร้อมกับผม ในวันที่ 27 ตุลาคม
2564 ผมขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ านที่ ได้ ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ างเต็ ม ที่ เต็ ม ใจ เต็ ม เวลา ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และตอบสังคมได้ว่าเราได้ทาอะไรให้กับมหาวิทยาลัยบ้าง ทั้งนี้ ผมได้จัดทาหนังสือที่ระลึกซึ่งมีประวัติ
ส่วนตัว ผลงานที่ผ่านมา และแนวคิดในการใช้ชีวิต เพื่อมอบให้กับทุกหน่วยงาน ชื่อว่า “ชีวิต ข้อคิด และมุมมอง”
ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
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1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รองอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
(ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)/
รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณและรายรั บจาก
รองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่ งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ พ.ศ. 2564
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และมีมติ ดังนี้
(รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)/
1. มอบรองอธิ การบดี (ผศ.สุ วิ ทย์ วงษ์ ยื น) และ
คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน)
(ผศ.เดชา พลเสน)
กากับติดตามรายการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
และด าเนิ นการประสานหารือระหว่ างผู้ ควบคุ มงาน
ผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อแก้ไข
รายการที่ มี ปั ญ หาให้ ถู กต้ อ งและแล้ วเสร็ จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดโดยเร่งด่วน เนื่องจากงบประมาณ
ในส่ วนนี้ จะสิ้ นสุ ดวั นที่ 30 กันยายน 2564 หากพ้ น
กาหนดจะถือว่ารายการนี้ถูกพับไป
2. มอบรองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) กากับ
ติดตามรายการอาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จตามกาหนด
ในสัญญา
3. มอบคณบดี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา
พลเสน) กากับติดตามรายการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
โรงฝึ กงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรายการ
ปรั บปรุ งต่ อเติ มอาคารพั ฒนาเครื่ องต้ นแบบ คณะ
ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ให้ แล้ วเสร็ จตามก าหนด
ในสัญญา
4.มอบรองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
วาสุ กรี (รศ. ดร.ทรงวิ ทย์ เจริญกิ จธนลาภ) ก ากั บติ ดตาม
รายการปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้
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ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นอกชั้นเรียน ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 1 รายการ กองบริ หาร
ทรั พยากรวาสุ กรี เพื่ อให้ การเบิ กจ่ ายแล้ วเสร็ จตาม
กาหนดในสัญญา
5. มอบทุ กหน่ วยงานตรวจสอบรายงานผลการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณและรายรั บ จากงบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าข้อมู ล
มีความครบถ้วนและถูกต้องตรงกันหรือไม่ รายการใด
ที่ ต้ องกันเงินเหลื่ อมปี และรายการใดที่ ต้ องเบิ กจ่ าย
ภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 หากข้ อมู ล
ดั งกล่ าวไม่ ถูกต้ องให้ แจ้ งไปยั งกองนโยบายและแผน
ก่อนมีการประชุมครั้งถัดไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย จากการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2564 (ตาม
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2571,
2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577 และ2578
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564) และมีผลการดาเนินการดังนี้
1. งานพั สดุ กองบริ หารทรั พยากรสุ พ รรณบุ รี
ได้ดาเนินการติดตามรายการก่อสร้างของศูนย์สุพรรณบุรี
ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 รายการก่ อสร้ างสนามกี ฬาเอนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ ต าบลย่านยาว อาเภอสามชุ ก จังหวั ด
สุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
(เงินกัน63)
- งานงวดที่ 1
เบิกจ่ายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 64
- งานงวดที่ 2 - 3
เบิกจ่ายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 64
1.2 รายการอาคารหอประชุ ม ต าบลย่ านยาว
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหาร
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ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสุพรรณบุรี
- งวดที่ 1 คงเหลือ
1. งานโรงจอดรถ ด าเนิ นการติ ดตั้ งแล้ วเสร็จไป
98% คงเหลื องานตี เส้ นจราจรและเก็ บงานสายไฟเดิ ม
พร้อมติดตั้งและเชื่อมไฟส่องสว่างให้เหมือนเดิม อีก 2%
2. งานถมดินและบดอัดดินใหม่ ตามค่าระดับ
ที่ใช้ในการก่อสร้าง ดาเนินการถมดินแล้วเสร็จไป 83%
คงเหลืออีก 17%
** จึงทาให้ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 และ
เบิกจ่ายได้ตามกาหนด ปัญหาคือ ในงวดงานที่ 1 ระบุ
ให้งานถมดินและบดอัดดินใหม่ ตามค่าระดับที่ใช้ในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% แต่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
ถมดิ นและบดอั ดดินควบคู่ไปกับงานงวดที่ 2 คืองาน
หล่อคอนกรีตฐานรากอาคารหอประชุม ฐานรากถังน้า
ใต้ ดิ น และฐานรากหอสู ง ซึ่ งด าเนิ นการแล้ วเสร็จไป
50% งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่อและงานหล่อคอนกรีต
คานคอดิน ดาเนินการแล้วเสร็จไป 5% ซึ่งส่งผลให้งาน
ถมดิ นและบดอั ดดิ นใหม่ ของงานงวดที่ 1 นั้ น ยั งไม่
ครบถ้วน100% ตามที่ระบุไว้ในงวดงานตามสัญญา
งวดที่ 2 ดาเนินการ
1. งานหล่อคอนกรีตฐานรากอาคารหอประชุม
ฐานรากถังน้าใต้ดิน และฐานรากหอสูง ดาเนินการแล้ว
เสร็จไป 55% คงเหลืออีก 45%
2. งานหล่ อคอนกรี ต เสาตอม่ ออาคาร
หอประชุม ดาเนินการแล้วเสร็จไป 5%
งวดที่ 3 ยังไม่ได้ดาเนินการ
**หมายเหตุ ขอกันเงินสาหรับรายการนี้ทั้งหมด 3 งวด
งาน เป็ นเงิ นงบประมาณจ านวน 17,100,000 บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินรายได้จานวน
900,000 บาท (เก้ าแสนบาทถ้ วน) เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
18,000,000 บาท (สิ บแปดล้ านบาทถ้ วน) งวดที่ 1
5,510,400 บาท / งวดที่ 2 5,510,400 บาท / งวดที่ 3
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4,723,200 บาท / งวดที่ 4 1,356,000 บาท + 900,000 บาท
2. คณ ะครุ ศ าสตร์ อุ ตสาหกรรมได้ ติ ดตาม
รายการสิ่ งก่ อสร้ างตามมติ ที่ ประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 รายการปรั บปรุ งต่ อเติ มอาคารโรงฝึ กงาน
คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ต าบลย่ านยาว อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 รายการ ผู้รับจ้าง
ได้ดาเนินการงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และ
เบิกจ่ายเรียบร้อย อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างตาม
สั ญ ญา งวดที่ 3 ซึ่ งด าเนิ น การขอกั นเงิ นเหลื่ อมปี
จานวน 594,800 บาท ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้จัดทาแผนงาน
จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงานฯ ซึ่งจะ
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
2.2 รายการปรั บปรุ งต่ อเติ มอาคารพั ฒนา
เครื่องต้ นแบบ ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1 รายการ ผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว และเบิ กจ่ าย
เรียบร้อย อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา
งวดที่ 3 ซึ่ งด าเนิ นการขอกั นเงิ นเหลื่ อมปี จ านวน
743,200 บาท ทั้ งนี้ ผู้ รั บจ้ างได้ จั ดท าแผนงานจ้ าง
ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ
ซึ่งจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
3. กองบริ หารทรั พยากรวาสุ กรี แจ้ งว่ า รายการ
ปรับปรุงพื้ นที่ ฝึ กปฏิบั ติ วิชาชี พและการเรียนรู้นอก
ชั้ นเรียน ต าบลท่ าวาสุ กรี อาเภอพระนครศรี อยุธยา
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 1 รายการ กองบริ หาร
ทรั พยากรวาสุ กรี เบิ กจ่ ายได้ 1 งวด จ านวนเงิ น
1,185,000 บาท และส่งข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี งบประมาณ 2564 จ านวน 6 งวด (งวดที่ 2-7) รวม
เป็นเงิน 10,665,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 การด าเนิ นการเตรี ยมความพร้ อม
รองอธิการบดี
ในการเปิ ด “อาคารบู รณมงคล” วันพฤหั สบดี ที่ (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)/
6 มกราคม 2565 ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
กองกลาง
ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์ พระนครศรี อยุ ธยา
หันตรา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 พิ จารณาอนุ มั ติ งบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จั ดนิ ท รรศการศู นย์ เรี ยนรู้ 3 ทศวรรษ และอุตสาหกรรมเกษตร
ประมงหั น ตรามหาปี ติ น้ อ มร าลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการด าเนิ นการเตรียมความพร้อมในการเปิ ด
“อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุ ธยา หั นตรา และมอบคณะกรรมการ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบการจั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ยรติ
ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรให้มีความถูกต้อง เนื่องจาก
มีหลายจุดที่พบคาผิด อาทิ คาว่า “ทูลเกล้าถวายเงิน”
แก้ไขเป็น “ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน”
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย จากการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2564 (ตาม
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2569 และ
2570 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564) และมีผลการดาเนินการ
ดังนี้
กองกลางได้ดาเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
พิ จ ารณาแล้ ว อนุ มั ติ ในหลั ก การและมอบคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทบทวน
ปรับปรุงงบประมาณในการด าเนิ นการให้ เหมาะสม
ตามข้อเสนอแนะ โดยประสานหารือการดาเนิ นงาน
กั บกองนโยบายและแผนเพื่ อเสนอเรื่ องขออนุ มั ติ
งบประมาณด่วนที่สุด
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย จากการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2564 (ตาม
หนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี ที่ อว 0656.01/2571
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ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564) และมีผลการดาเนินการดังนี้
คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร
เสนอขออนุ มัติ งบประมาณจั ดนิ ทรรศการศู นย์เรียนรู้ 3
ทศวรรษประมงหั นตรามหาปี ติ น้ อมร าลึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 จานวน 495,000
บาท โดยได้ รั บอนุ มั ติ งปร. 64 เงิ นเหลื อจ่ ายงบลงทุ น
โดยโอนไปตั้ งเบิ กที่ งปร. 64 ทอ. ด้ านวิ ทย์ งบลงทุ น
จ านวน 183,000 บาท และโอนไปตั้ งเบิ กที่ งปร. 64 ทอ.
ด้านวิทย์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจานวนเงิน 312,000
บาท ทั้ งนี้ ได้ ด าเนิ นการก่ อหนี้ ผู กพั น ในวั นที่ 30 ก.ย.
2564

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่
22 กันยายน 2564
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
รายรับ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนกันยายน 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2563-30 กันยายน 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 9 รายการ
วงเงิน 92,462,545.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 92,462,101.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 คงเหลือส่งคืน
จานวน 444.00 บาท
1.1.1 รายการครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 24,267,650.00 บาท ผลการเบิ ก จ่ าย จ านวน
24,267,650.00 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกรายการ
1.1.2 รายการที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง จานวน 7 รายการ วงเงิน 68,194,895.00 บาท ผลการเบิกจ่าย
จานวน 68,194,451.00 บาท คงเหลือส่งคืน จานวน 444.00 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกรายการ
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1.2 งบประมาณเงิ น กั น เหลื่ อ มปี งบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน
16 รายการ วงเงิน 25,556,679.35 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 18,391,621.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.96
(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 ในเอกสารแนบ 1)
1.2.1 เงิน กั น เหลื่ อมปี 63 จ านวน 13 รายการ วงเงิน 7,929,040.15 บาท ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน
7,845,225.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.94 คงเหลือส่งคืน 83,814.25 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกรายการ
1.2.2 เงินกันเหลื่อมปี 63 เงินกองทุนสหกิจศึกษา จานวน 1 รายการ วงเงิน 77,639.20 บาท ผลการ
เบิกจ่าย จานวน 77,639.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกรายการ
1.2.3 เงิน กัน เหลื่ อมปี 63 เงิน รายได้ส ะสม จานวน 2 รายการ วงเงิน 17,550,000.00 บาท ผลการ
เบิกจ่าย จานวน 10,468,756.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.65 ดาเนินการเสร็จสิ้น 1 รายการ คงเหลือ 1 รายการ
มีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
1. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินเปิ ด "อาคารบูรณมงคล" วงเงิน 12,550,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 6,318,856.80
บาท คิดเป็นร้อยละ 50.35 และขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 65 จานวน 6,236,966.58 บาท
หมายเหตุ : ขออนุ มั ติ ใช้ เงินรายได้ สะสม ปี งบประมาณ 65 ตามมติ ที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณแผ่นดิ นประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตาม
รายจ่าย
งบรายจ่าย

จัดสรร
ตาม พรบ.

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
ณ 30 กันยายน 2564
(บาท)

ภาพรวม
790,676,300.00 798,369,628.83 757,928,466.11
รายจ่ายประจา 605,171,800.00 621,165,397.03 612,823,234.31
รายจ่ายลงทุน 185,504,500.00 177,204,231.80 145,105,231.80
ครุภัณฑ์
87,104,500.00
83,050,231.80 83,050,231.80
(24 รายการ)
สิ่งก่อสร้าง
98,400,000.00
94,154,000.00 62,055,000.00
(7 รายการ)

กันเงินเหลื่อมปี
64

คงเหลือส่งคืน

(ร้อยละ)

เป้าหมาย สูง/(ต่า)
ตามมติ
กว่า
ครม.
เป้าหมาย
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

94.93
98.66
81.89
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

- 5.07
- 1.34
- 18.11
0.00

32,099,000.00 8,342,162.72
0.00
8,342,162.72
32,099,000.00
0.00
0.00
0.00

65.91

100.00

- 34.09

32,099,000.00

0.00

2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 790,676,300.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 798,369,628.83
บาท (ได้รับจั ดสรรเพิ่มเติมจากกรมบั ญชีกลางเป็น งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7,693,328.83 บาท) ผลการ
เบิกจ่าย จานวน 757,928,466.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.93 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 5.07 (เป้าหมายกาหนด
ไว้ ร้อยละ 100.00) ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จานวน 32,099,000.00 บาทและมีเงินเหลือส่งคืน จานวน 8,342,162.72
บาท (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2-4 ในเอกสารแนบ 2)
2.2 รายจ่ายประจา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 605,171,800.00 บาท งบประมาณหลั งโอนเปลี่ยนแปลง จานวน
621,165,397.03 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 612,823,234.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.66 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ภาพรวม ร้อยละ 1.34 (เป้าหมายกาหนดไว้ ร้อยละ 100.00) และมีเงินเหลือส่งคืน 8,342,162.72 บาท
2.3 รายจ่ ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 185,504,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน
177,204,231.80 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 145,105,231.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.89 ได้กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี จานวน 32,099,000.00 บาท สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 5 ในเอกสารแนบ 2) ดังนี้
ตารางที่ 2 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผู กพัน งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
2. กันเงินเหลื่อมปี 64

รายการครุภัณฑ์
24
24
0

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7
2
5

รวม
31
26
5
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รายการลงทุนกันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 5 รายการ ดังนี้
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึ กงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลย่านยาว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 1,487,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย
จานวน 892,200.00 บาท กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 1 งวดงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) วงเงิน 594,800.00 บาท
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 (จานวน 3 งวดงาน 160 วัน)
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ จัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และขอขยาย
ระยะเวลาจานวน 70 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน
2564
- ปรั บ ปรุงต่ อเติมอาคารพั ฒ นาเครื่องต้ นแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 1,858,000.00 บาท
ผลการเบิ กจ่าย จานวน 1,114,800.00 บาท กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 1 งวดงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) วงเงิน
743,200.00 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 (จานวน 3 งวดงาน
160 วัน)
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ จัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และขอขยาย
ระยะเวลาจานวน 70 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน
2564
- ปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี วงเงินตามสัญญา 29,960,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
26,964,000.00 บาท กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 1 งวดงาน งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) วงเงิน 2,996,000.00 บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (จานวน 6 งวดงาน 270 วัน)
หมายเหตุ : ขอขยายระยะเวลาจานวน 60 วัน จากเดิ มสิ้ นสุ ดสั ญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564
- อาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรัพยากร
สุ พรรณบุ รี วงเงินตามสั ญญาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17,100,000.00 บาท ยังไม่ มี ผลการเบิ กจ่ าย กั นเงิน
เหลื่อมปี 64 จานวน 4 งวด งวดที่ 1 ถึง 4 วงเงิน 17,100,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (จานวน
11 งวดงาน390 วัน)
- ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และการเรี ย นรู้ น อกชั้ น เรี ย น ต าบลท่ า วาสุ ก รี อ าเภอ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา 1 รายการ กองบริ ห ารทรัพ ยากรวาสุ ก รี วงเงิน ตามสั ญ ญา
11,850,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 1,185,000.00 บาท กันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 6 งวด งวดที่ 2
ถึง 7 (งวดสุดท้าย) วงเงิน 10,665,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2565 (จานวน 7 งวดงาน 230 วัน)
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3. รายงานผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–31 สิงหาคม 2564
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 3 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

ประมาณการ
รายรับ
100%
234,883,300.00
205,883,300.00

จัดสรร (100%)

ประมาณการรายรับ
หลังปรับลด

รายรับจริง

ร้อยละ

234,883,300.00
205,883,300.00

206,056,400.00
182,056,400.00

185,231,479.16
162,518,322.00

89.89
89.27

5,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

2,736,992.03

91.23

3

รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ
(เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,498,164.25

106.23

4

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน

13,000,000.00

13,000,000.00

10,000,000.00

8,397,111.40

83.97

5

รายได้อื่น ๆ

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,080,889.48

102.70

1
2

ประเภทรายรับ

รวมทั้งสิ้น
รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 234,883,300.00 บาท ประมาณการรายรับ
หลังปรับลดงบประมาณ 2564 จานวน 206,056,400.00 บาท รายรับจริง ณ 1 ตุลาคม 2563–31 สิงหาคม 2564
จานวน 185,231,479.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.89
หมายเหตุ : ประมาณการรายรับหลังปรับลดตามเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 8 กันยายน
2564
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4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลังปรับลดงบประมาณ 2564

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามรายจ่าย
งบรายจ่าย

ภาพรวม

จัดสรร
ตาม พรบ.
(บาท)

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
ณ 30 กันยายน 2564
(บาท)
(ร้อยละ)

กันเงินเหลื่อมปี
64
(บาท)

เงินคงเหลือส่งคืน
มหาวิทยาลัย
(บาท)

234,883,300 227,896,620.24 186,037,653.40

81.63

13,581,880.94

28,277,085.90

รายจ่ายประจา

224,145,400

203,764,070.98

171,499,575.94

84.17

4,712,590.94

27,551,904.10

รายจ่ายลงทุน

10,737,900

24,132,549.26

14,538,077.46

60.24

8,869,290.00

725,181.80

ครุภัณฑ์
(75 รายการ)
สิ่งก่อสร้าง
(6 รายการ)

5,017,900

15,894,957.61

8,249,102.76

51.90

7,179,990.00

465,864.85

5,720,000

8,237,591.65

6,288,974.70

76.34

1,689,300.00

259,316.95
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4.1 ภาพรวม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ภาพรวม 234,883,300.00 บาท ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายของเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 13,818,300.00 บาท ปรับลด
งบประมาณพ.ศ. 2564 จานวน 20,804,979.76 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ ยน จานวน 227,896,620.24 บาท
ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน 186,037,653.40 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.63 ได้ กั น เงิน ไว้ เบิ ก จ่ า ยเหลื่ อ มปี จ านวน
13,581,880.94 บาทและมีเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย จานวน 28,277,085.90 บาท (รายละเอียดปรากฏในตารางที่
6-7 ตามเอกสารแนบ 3)
4.2 รายจ่ายประจา ได้รับอนุมัติงบประมาณ 224,145,400.00 บาท ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินเหลือ
จ่ายของเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2,801,100.00 บาท ปรับลดงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 20,804,979.76 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนหลังปรับลดงบประมาณ จานวน 203,764,070.98 บาท
ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน 171,499,575.94 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 84.17 ได้ กั น เงิ นไว้ เบิ กจ่ ายเหลื่ อมปี จ านวน
4,712,590.94 บาท และมีเงินคงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย จานวน 27,551,904.10 บาท
4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับครุภัณฑ์ 75 รายการ สิ่งก่อสร้าง 6 รายการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 10,737,900.00
บาท ได้ รั บ งบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากเงิ น เหลื อ จ่ ายของเงิ น รายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน
11,017,200.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 24,132,549.26 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
14,538,077.46 บาทคิดเป็นร้อยละ 60.24 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 8 ในเอกสารแนบ 3)
ตารางที่ 3 สถานะกระบวนการจั ดซื้อ จัดจ้ างและก่อ หนี้ผู กพั น งบประมาณเงิน รายได้ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
2. กันเงินเหลื่อมปี 64

รายการครุภัณฑ์
75
72
3

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6
3
3

รวม
81
75
6

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
โปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาเดือนกันยายน 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและรายรั บ
จากงบประมาณเงิน รายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณ หน่ว ยงานที่ดาเนิ นการเบิ กจ่าย
งบประมาณได้ตามแผน ส่วนหน่วยงานที่ยังล่าช้าดาเนินการไม่ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ขอให้รีบดาเนินการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จโดยด่วน และขอกาชับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ขอให้ตรวจสอบข้อมูล
ให้ละเอียดก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง
1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุ ศนา อนงค์ เวช) รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผน
ปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้ นปี งบประมาณ (1 ตุ ลาคม 2563-30 กั นยายน 2564) เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน จานวน 1 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 1 โครงการ

ผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงิน รายได้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จานวน 175 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 134 โครงการ
- ขอยกเลิกโครงการ จานวน 41 โครงการ ซึ่งในเดือนกันยายน 2564 มีโครงการที่ขอยกเลิกและ
ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเข้ามหาวิทยาลัย จานวน 5 โครงการ เป็นเงินคงเหลือส่งคืนทั้งสิ้น 931,116.00 บาท ดังนี้
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1. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน
206,500.00 บาท หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
2. โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2021" จานวน 100,000.00 บาท หน่วยงาน คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ แข่ ง ขั น วิ ช าการ "Teaching Academy 2021" จ านวน
47,000.00 บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. โครงการประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 23,000.00 บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. โครงการปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อให้ บริ การประชาชน จ านวน 15,000.00 บาท หน่ วยงาน คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* และโครงการที่โอนเข้า มทรส.ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว
1) โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานสากล จานวน 20,000.00 บาท
2) โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ จานวน 20,000.00 บาท หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
3) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน จานวน 276,600.00 บาท หน่วยงานคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) โครงการน าเสนอผลงานวิ จัยภาคนิ ทรรศการเพื่ อเผยแพร่ผลงานของมหาวิ ทยาลั ย จานวน
185,000.00 บาท หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ ยง จานวน 38,016.00 บาท หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นปีงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2.4 รายงานผลการด าเนิ นงานตั วชี้ วั ดต่ าง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานในภาพรวมจาแนกตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยังไม่ถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จานวน
ระยะเวลา เป็นไปตาม ต่ากว่า เป็นไปตาม
ต่ากว่า
แผนปฎิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ทั้งหมด
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ภารกิจหลัก

37

3

0

2

18

14

ประเด็นยุทธศาสตร์

28

2

0

0

16

10

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

31

6

0

0

16

9

96
100.00

11
11.46

0
0.00

2
2.08

50
52.08

33
34.38

ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ต่ า ง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 96 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.46 อยู่ระหว่างดาเนินการต่ากว่า
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.08 ผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
50 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 52.08 ต่ากว่าเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 34.38
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ตารางที่ 2 แสดงผลการด าเนิ น งานตามภารกิ จหลั ก มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยังไม่ถึง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จานวน ระยะเวลา เป็นไปตาม ต่ากว่า เป็นไปตาม ต่ากว่า
ภารกิจ
ตัวชี้วัด ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
15
3
0
0
7
5
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
7
0
0
0
4
3
2
0
0
0
1
1
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3
0
0
0
3
0
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการและการ
10
0
0
2
3
5
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
37
3
0
2
18
14
ร้อยละ
100.00
8.11
0.00
5.41
48.65
37.84
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 5 ภารกิจหลัก จานวน 37 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.11
มีผลการดาเนินงานอยู่ระหว่างต่ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.41 มีผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วเป็นไป
ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48.65 และมีผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วต่ากว่าเป้าหมาย
14 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 37.84 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3.1 (1) - 3.1 (4))
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ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 - 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและกาลังคนเพือ่ รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนา
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน
สังคม และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมัน่ คง
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

จานวน
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด ยังไม่ถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว
ทั้งหมด ระยะเวลา เป็นไปตาม ต่ากว่า เป็นไปตาม ต่ากว่า
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
11
2
0
0
7
2

8

0

0

0

8

0

9

0

0

0

1

8

28
100.00

2
7.14

0
0.00

0
0.00

16
57.14

10
35.71

ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดความสาเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 10 กลยุ ท ธ์
จานวน 28 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 มีผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 และมีผลการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ต่ากว่าเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.71 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3.2 (1) -3.2 (4))
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ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ (ตามสานักงบประมาณ
และคาของบรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการที่ 1.
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคน
ดี มีความรู้ รักสู้งาน
เป้าหมายการให้บริการที่ 2.
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้รกั สู้งาน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 3
เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 4
เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 5
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ

จานวน
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด ยังไม่ถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว
ทั้งหมด ระยะเวลา เป็นไปตาม ต่ากว่า เป็นไปตาม ต่ากว่า
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
8
3
0
0
2
3

8

3

0

0

1

4

5

0

0

0

5

0

6

0

0

0

4

2

4

0

0

0

4

0

รวมทั้งสิ้น

31

6

0

0

16

9

ร้อยละ

100.00

19.35

0.00

0.00

51.61

29.03
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ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต
โครงการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 5 เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน 31 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.35 มีผลการดาเนินงาน
เสร็ จสิ้ น แล้ วเป็ น ไปตามเป้ า หมายและสู ง กว่ า เป้ า หมาย 16 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.61 และมี ผ ลการ
ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ต่ากว่าเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.03 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3.3
(1) - 3.3 (4))
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 30 กั นยายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุ มแล้ ว ทั้ งนี้ ท่ านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 และมีมติ ดังนี้
1. ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วัดติ ด ตามผลด าเนิ น งานตั ว ชี้วั ดและค่าเป้ าหมายตั ว ชี้วั ด
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบและแก้ ไขข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมายให้ถูกต้อง เนื่องจาก
เป็ น การรายงานผลการดาเนิ น งานตัว ชี้ วัดต่ าง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึง่ ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้วจะต้องไม่ปรากฏข้อมูลตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
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1.2.5 รายงานผลการด าเนิ นงานตัวชี้ วัดต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดต่าง ๆ
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 - 2565 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการด าเนิ นงานในภาพรวมจ าแนกประเด็ นยุ ทธศาสตร์ตามแผนกลยุ ทธ์ทางการเงินมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564-2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด ดาเนินการ สูงกว่าเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย
ทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การหารายได้
และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

5

0

2

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

6

1

1

4

รวมทั้งสิ้น

11

1

3

7

ร้อยละ

100

9.09

27.27

63.64

ผลการด าเนิ นงานตั วชี้วัดต่ าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ ทางการเงินมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ
พ.ศ. 2564-2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 11 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินงาน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
9.09 ด าเนิ นงานเสร็ จสิ้ นมี ผลการด าเนิ นงานสู งกว่ าเป้ าหมาย 3 ตั วชี้ วั ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.27 ผลการด าเนิ นงาน
เสร็จสิ้นแล้ว ต่ากว่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.64
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ตารางที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2564 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

สถานะ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การหารายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
KPI-FSP 1.1.1 รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

บาท

205,883,300

ข้อมูล ณ 31 ส.ค.64

162,518,322.00
KPI-FSP 1.1.2 รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)

บาท

5,000,000

ข้อมูล ณ 31 ส.ค.64

2,736,992.03
KPI-FSP 1.1.3 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย

บาท

13,000,000

ข้อมูล ณ 31 ส.ค.64

8,397,111.40
KPI-FSP 1.1.4 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย

บาท

8,000,000

ข้อมูล ณ 31 ส.ค.64

8,498,164.25
KPI-FSP 1.1.5 รายได้หรือผลประโยชน์อนื่

บาท

3,000,000

ข้อมูล ณ 31 ส.ค.64

3,080,889.48
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงิน
KPI-FSP 2.1.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและการคลัง

ร้อยละ

20
12.53

KPI-FSP 2.1.2 ร้อยละของจานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

ร้อยละ

≤5
4.02

KPI-FSP 2.1.3 ร้อยละของจานวนเงินกันเหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ร้อยละ

ประจาปีงบประมาณ
KPI-FSP 2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี

≤5
5.96

ร้อยละ

≥80
27.08

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้บคุ ลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
KPI-FSP 2.2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพประจาปี
KPI-FSP 2.2.2 ผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า

เรื่อง
ร้อยละ

2

กค. รายงานผลภายใน

NA

เดือนธันวาคม 2564

≥5
-23.74

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2.6 รายงานผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ
12 เดือน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาววิยะดา นุชพันธุ์) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร โดยดาเนินการในระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้บริหาร (ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/
สานัก/กอง รองคณบดี รองผู้อานวยการสถาบัน/สานัก หัวหน้าสานักงานคณบดี/สถาบัน/สานัก หัวหน้าสาขาวิชา และ
หัวหน้างาน) บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นั้น
ในการนี้ กองบริ หารงานบุ คคลได้สรุปผลการพั ฒนาในด้านต่าง ๆ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 ดังนี้
1. พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) IDP (นับจานวนคน)
กลุ่ม

แผน IDP

ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

199
506
398
1,103

ผลการพัฒนาตามแผน
IDP
163
348
298
809

ร้อยละ
81.91
68.77
74.87
73.35

จานวนหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผน IDP ครบถ้วน ดังนี้
- กลุ่มผู้บริหาร จานวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สวท. 2. สวส. 3. สอ. 4. กก. 5. กค. 6. กผ.
7. กบ. 8. กสค.
- กลุ่มบุคลากรสายสนั บสนุ น จานวน 5 หน่ วยงาน ประกอบด้วย 1. บท. 2. สวท 3. กค. 4. กผ.
5. กสค.
2. พัฒนาตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (นับจานวนคน)
กลุ่ม

จานวน

ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลการสายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

199
506
398
1,103

พัฒนาตามเกณฑ์
ครบ 4 ด้าน ครบ 3 ด้าน
157
385
331
157
716

ไม่ครบ
ตามเกณฑ์
42
121
67
230

ร้อยละ
78.89
76.09
83.17
79.15
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จานวนหน่วยงานที่พัฒนาตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรครบถ้วน
- กลุ่มผู้บริหาร จานวน 7 หน่วยงาน 1. สวท. 2. สวส. 3. สอ. 4. กค. 5. กผ. 6. กบส. 7. กสค.
- กลุ่ มบุ คลากรสายสนั บ สนุน จานวน 9 หน่วยงาน 1. คอ. 2. สวพ. 3. สวท. 4. สวส. 5. สอ.
6. กค. 7. กผ. 8. ตสน. 9. กสค.
3. จานวนผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูน ความรู้/ประสบการณ์ ทางการบริหาร ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 7 ชม.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารหน่วยงาน
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้างาน
รวมทั้งสิ้น

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
8
46
40
57
151

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
6
9
22
11
48

รวม
14
55
62
68
199

ร้อยละ
57.14
83.64
64.52
83.82
75.89

หมายเหตุ ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก/กอง รองคณบดี รองผู้อานวยการ
สถาบัน/สานัก
จานวนหน่วยงานผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ครบตามเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า 7 ชม. ในปีงบประมาณ ดังนี้
- ผู้ บริหารหน่ วยงาน จานวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. ทอ. 2. บท. 3. วท. 4. วส. 5. สวท.
6. สวส. 7. สอ. 8. กก. 9. กค. 10. กผ. 11. กบ. 12. กพ. 13. กบส. 14. กสค.
- หัวหน้าสาขาวิชา จานวน 1 หน่วยงาน คือ บท.
- หัวหน้างาน จานวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. คอ. 2. วส. 3. สวท. 4. สวส. 5. ตสน 6. สอ.
7. กค. 8. กผ. 9. กบส. 10. กสค.
4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Reskill Up skill New skill
กลุ่ม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

จานวนคน
199
506
398
1,103

จานวนการพัฒนาทักษะ (ครั้ง)
Reskill
Up skill
New skill
318
713
294
726
1,775
645
381
1,103
548
1,425
3,591
1,487
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการพัฒนาบุ คลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก
QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
1.2.7 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสังกัด ครั้งที่ 2/2564
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาววิยะดา นุชพันธุ์) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด รอบ 2/2563 สาหรับข้าราชการ
ลู กจ้ างประจ า พนั กงานมหาวิทยาลั ย พนั กงานราชการ และลู กจ้ างประจ า (เงินรายได้ ) เสร็จสิ้ นแล้ ว เพื่ อให้ การ
ดาเนิ นการเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบั ติราชการของบุคลากร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 โดยมี
มติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบที่ 2/2563 และมีข้อสังเกตดังนี้
1. ผลการประเมิ น ของบุ คลากรอยู่ ในเกณฑ์ ค่ อ นข้ างสู ง ในระดั บ ดี เด่น และดี ม าก ขอให้
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานของความเป็นจริง ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้มีผลงาน และผู้ไม่มีผลงาน
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจาเงินรายได้ ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ ให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สาเร็จบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ เพื่อได้รับผลการประเมิน
ทีส่ ูงขึ้น
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ HRDrmutsb ของบุคลากรสายสนับสนุนบางหน่วยงาน
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้กาหนดไว้ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิ น ซึ่ งส่ งผลต่ อการประเมิ นเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้ น เนื่ องจากจะท าให้ ไม่ ได้ รับคะแนนการประเมิ น
ในองค์ประกอบนี้ จึงขอให้ หัวหน้ าหน่ วยงานกากับตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ HRDrmutsb
ให้เป็นไปตามข้อตกลงฯที่ดาเนินการกาหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน และมอบกองบริหารงานบุคคลประสานกับสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาแนวทางในการพัฒนาระบบ HRDrmutsb ให้สามารถนาข้อตกลงฯ ในแต่ละรอบ
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การประเมิ นแสดงในระบบเพื่ อประกอบการพิ จารณาว่ าได้ ประเมิ นเป็ นไปตามข้ อตกลงฯ หรือไม่ และเพื่ อป้ องกั น
การปรับแก้ข้อตกลงฯ ภายหลังจากการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว
4. ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานกากับ ติ ดตาม และตรวจสอบการประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการ
ในระบบ HRDrmutsb ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ให้ เป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด และมอบเลขานุ ก ารจั ด ท า
หนั งสือเวีย นแจ้งหน่ วยงานในสังกัด ให้รับทราบสถิติการขอเปิดระบบการประเมินและการส่ งผลการประเมิน
สาหรับหน่วยงานที่ส่งตรงตามกาหนดให้รักษาสถิตินั้นไว้
5. ก่อนการปิดระบบ HRDrmutsb ในแต่ละมิติ หากหน่วยงานสามารถให้ผู้ที่มีสิทธิในระบบ
หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบว่า บุคลากรรายใดยังมิได้ ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนร่วมงาน หรือ
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาให้แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ปิดระบบ HRDrmutsb เพื่อลดจานวนผู้ที่ขอเปิดระบบ
การประเมินภายหลังจากปิดระบบไปแล้ว
โดยมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. สถิติการขอเปิดระบบการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบที่ 2/2563
2. สถิติการส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบที่ 2/2563
3. ตารางเปรียบเทียบสถิติการส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ตั้งแต่รอบที่
1/2561 ถึงรอบที่ 2/2563
4. สถิติการรับทราบการแจ้งผล การทักท้วง และการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัด รอบที่ 2/2563
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่ อโปรดทราบสรุ ปรายงานการประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรองผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ ราชการของบุ คลากร
ในสั งกั ด ครั้ งที่ 2/2564 รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้ น าเสนอต่ อที่ ประชุ มแล้ ว ทั้ งนี้ ท่ านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย รับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 และมีมติ ดังนี้
1. มอบกองบริหารงานบุคคลประสานการดาเนินการหารือร่วมกับคณบดีทั้ง 6 คณะ เพื่อร่วมกัน
วางแผนในการกาหนดหลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการของบุ คลากรในสั งกัด ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น
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2. มอบกองบริหารงานบุคคลประสานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบ HRDrmutsb ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดทาข้อตกลงการกาหนดตัวชี้วัด ในแต่ละรอบ
การประเมิน แสดงในระบบ เพื่ อประกอบการพิ จารณาว่าข้อมู ล ที่ บุ คลากรในสั งกัด ได้ จัดทามานั้ นเป็น ไปตาม
ข้อตกลงฯ หรือไม่
3. มอบหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาข้อตกลงการกาหนด
ตัว ชี้วัดเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ราชการให้ เป็ น ไปตามข้อตกลงฯ ที่ ด าเนิ น การไว้ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติราชการบนฐานของความเป็นจริงและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
1.2.8 รายงานผลการประเมิน U-Multirank 2021 ระดับสถาบัน และระดับสาขาวิชา
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิเข้ารับการประเมิน U-Multirank 2021 จานวน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสถาบัน และระดับสาขาวิชา จานวน
1 หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิ ตพื ช (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Bachelor of Science Program in Plant Production Technology มีรายละเอียดดังนี้
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บัดนี้ U-Multirank ได้เผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวแล้ว โดยรายละเอียดสามารถเข้าไปศึกษาผลการ
ประเมิ นดั งกล่ าวผ่ านเว็บไซต์ ของ https://www.umultirank.org/ ทั้ งนี้ ท่ านสามารถดาวน์ โหลดเอกสารแนบได้ จาก
QR CODE ด้านล่างนี้

Results 2021 -RUS ระดับสถาบัน (4 ต.ค.64)

Results 2021 -RUS ระดับสาขา (4 ต.ค.64)-พืช

Results U-Multirank 2021

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการประเมิน U-Multirank 2021 ระดับสถาบัน และระดับสาขาวิชา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการประเมิน U-Multirank 2021 ระดับ
สถาบัน และระดับสาขาวิชา
1.2.9 การจัดทาแผนแม่บทสิ่งก่อสร้างศูนย์นนทบุรี ประจาปี 2566 - 2576
รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์พื้นที่ดาเนินการจัดทาผังแม่บท เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่
ของแต่ละศูนย์ฯ โดยจัดทาเป็นข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง นั้น
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ในการนี้ รองอธิการบดีประจาศูนย์นนทบุรี (นายจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) ได้เชิญหน่วยงานที่อยู่ภายใน
ศูนย์นนทบุรี คณะ 5 คณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน ประชุ มร่วมกั นเพื่ อก าหนดเป็ นแผนแม่ บทสิ่ งก่ อสร้างในการปรั บปรุงพั ฒ นา
สิ่งก่อสร้างของศูนย์นนทบุรี ประจาปี พ.ศ. 2566 – 2576 มีรายละเอียด ดังนี้
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่ อโปรดทราบการจั ดท าแผนแม่ บทสิ่ งก่อสร้างศู นย์นนทบุ รี ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2576 รายละเอี ยดปรากฏตาม
เอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย รับ ทราบการจัดท าแผนแม่ บทสิ่ งก่ อสร้างศูน ย์น นทบุ รี
ประจาปี พ.ศ. 2566 – 2576 และเห็นควรมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดต่อไปเป็นผู้พิจารณาการ
จัดทาแผนแม่บทสิ่งก่อสร้าง ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้จั ด ท ารายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet และได้แจ้งเวียน
ให้ คณะกรรมการทุ กท่ านพิ จารณา หากมีการแก้ไขให้ แจ้งไปยังส านั กงานอธิการบดี ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564
(ตามหนั งสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว2534, ว2535, ว2536 และ ว2537 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564)
ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การจึ งขอเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangout Meet เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล
(อาคาร 32) มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์ พระนครศรีอยุธยา หั นตรา จ านวน 42 หน้ า โดยมี
รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สาหรับกรรมการที่ไม่ได้มา
ประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 การดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) 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 ผมได้เข้าพบกับ คุณสาเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สานักพระราชวัง เมื่อสองสั ปดาห์ที่แล้ ว ท่านได้ฝ าก
ประเด็ น เรื่ องของการประชุม ร่ ว มกับ ราชองครัก ษ์ ในพระองค์ วัน อั งคารที่ 2 พฤศจิก ายน 2564 เพื่ อเตรีย ม
ความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ ศูนย์นนทบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ทั้งนี้ รูปแบบและกาหนดการ
ที่มหาวิทยาลัยได้เสนอไปนั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบการพิจารณาด้วย เพราะฉะนั้นการเข้าเฝ้า การเสนองาน
จะต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาทิ การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยการ Swap Test การฉีดวัคซีนของบุคลากรของ
มหาวิท ยาลั ย เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ซึ่ งในวัน อั งคารที่ 2 พฤศจิก ายน 2564 น่ าจะทราบแนวทางในการ
รั บ เสด็ จ ฯ ของศู น ย์ นนทบุ รี ก่ อน โดยจะน ารู ปแบบการรั บเสด็ จฯ ศู นย์ นนทุ บรี ไปเป็ นต้ นแบบในการรั บเสด็ จฯ
ทีศ่ ูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด
“อาคารบู รณมงคล” วั น พฤหั สบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู น ย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
3.2 การดาเนิ นการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์ ” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รองอธิการบดี (อาจารย์ จิ ระวัฒ น์ ใจอ่ อนน้ อม) รายงานว่า ตามที่ ส มเด็จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จพระราชด าเนิ นเปิ ด “อาคารเลิ ศสรรพวิ ทย์ ”
วันอังคารที่ 30 พฤศจิ กายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี นั้น
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ในการนี้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้มีการดาเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขป้ายมหาวิทยาลัย ขณะนี้ต้นเรื่องเสนออยู่ที่กองคลัง และรออนุมัติจากท่านอธิการบดี
ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังอาจารย์ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง เพื่อดาเนินการหารือกับทางบริษัทที่ก่อสร้างให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้รับแจ้งจากทางสานัก
พระราชวังว่าจะมาประชุมร่วมกัน กับทางมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม จานวน 30 ท่าน ประกอบด้วย
จังหวัดนนทบุรี จานวน 15 ท่าน สานักพระราชวัง จานวน 15 ท่าน ในส่วนของมหาวิทยาลัย จานวน 10 ท่าน
ได้แก่ อธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) รองอธิการบดี
(ดร.อนุ รักษ์ เมฆพะโยม) รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒ น์ ใจอ่อนน้อม) ผู้อานวยการกองบริห ารทรัพยากร
นนทบุ รี (อาจารย์ เฉลิ ม ขุน เอีย ด) กรรมการที่ เป็น ประธานในแต่ล ะฝ่ าย และผู้ ที่ เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการ
ส่วนต่าง ๆ โดยจะใช้ห้องประชุมบางกระสอ ชั้น 4 อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจากัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เกิน 50 ท่าน
ส่วนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางศูนย์นนทบุรี ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุ รีแล้ว อาจจะต้องมีการแบ่งโซนการตรวจว่าโซนใดจะใช้วิธี Swap Test หรือโซนใดใช้วิธี Rapid
Antigen Test หรืออาจจะดูเอกสารรับ รองการฉีดวัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้ สานักพระราชวังจะเดินทางมาถึงเวลา
ประมาณ 10.00 น. โดยจะเดินเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ของศูนย์นนทบุรีก่อนเริ่มการประชุม หลังจากเดินเยี่ยมชม
เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปประชุมร่วมกัน
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสานักงานพระราชวังแจ้งว่า หลังจาก
ที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แล้ว จะต้องถูกกักพื้นที่ที่จากัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และห้ามออกนอกพื้นที่ หากมีการ
ออกนอกพื้นที่ก็จะต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ใหม่ทั้งหมด
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มติ ค ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิ ด
“อาคารเลิ ศสรรพวิท ย์ ” วัน อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ศูนย์นนทบุรี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
- ไม่มี -
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4.2 พิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา
4.2.1 ขอหารือแนวทางการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพ ย์วัน สุขสัน) รายงานว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีกาหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาภาค
สมทบในวัน เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 และนักศึกษาภาคปกติในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอหารือแนวทางการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสื อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0200.6/ว 11795 เรื่อง กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถด าเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ ได้ ข้ อ 3. หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ เข้ ามาปฏิ บั ติ งานหรื อ
ทากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
1) ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการสอน หรือทากิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
2) กาหนดจานวนผู้ ที่เข้ามาในพื้น ที่ส ถาบันอุดมศึกษา โดยคานึงถึงการป้องกันการติดเชื้อ และ
ภู มิ คุ้ ม กั น ของผู้ ป ฏิ บั ติ เช่ น มี ผู้ ที่ ได้ รั บ วั ค ซี น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 90 ของบุ ค คลทั้ ง หมดที่ เข้ า มาในพื้ น ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
3) จานวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ดังนี้
3.1) ระยะที่ 1 เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2564 ไม่ เ กิ น 25% ของจ านวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ในสถานการณ์ปกติ
3.2) ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2564 ไม่เกิน 50% ของจานวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์
ปกติ
3.3) ระยะที่ 3 เดือนมกราคม 2565 ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของภาครัฐ หรือพื้นที่ ในขณะนั้น
4) การเข้ ามาปฏิ บั ติ งาน จัด การเรียนการสอน หรือ ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม จ าแนกตามพื้ น ที่ ค วบคุ ม
(ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดังนี้
4.1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน
4.2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่เกินกลุ่มละ 50 คน
4.3) พื้นที่ควบคุม ไม่เกินกลุ่มละ 100 คน
4.4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง ไม่เกินกลุ่มละ 200 คน
4.5) พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่เกินกลุ่มละ 500 คน
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ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทาแบบสารวจ Google Form สารวจข้อมูล
การได้ รั บ วั ค ซีน ของนั ก ศึ กษา ตั้ งแต่ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2564 ที่ ผ่ านมา เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มในการเปิ ด ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาที่ มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 8,553
คน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จานวน 3,076 คน ซึ่งจากข้อมูล การตอบแบบสอบของนักศึกษาถามพบว่า
มีนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จานวน 43 คน ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จานวน 1,902 คน ได้รับการฉีดวัคซีน
1 เข็ม จานวน 619 คน และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จานวน 512 คน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ยได้ร่ว มกัน พิจารณาแนวทางการเปิ ดภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) ให้ความเห็นว่า จากข้อมูลดังกล่าวมีนักศึกษาตอบข้อมูล กลับ
จานวน 3,076 คน ส่วนจานวนที่เหลือไม่ตอบแบบสอบถาม มหาวิทยาลั ยจะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ
ได้อย่างไร เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่จะรองรับและตอบสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
และนักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจานวนกี่เปอร์เซ็นต์ จึงเห็นควรให้กาหนดเป็นมาตรการเพื่อให้นักศึกษาเข้ามา
ตอบแบบสารวจดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนโดยไม่มีฐานข้อมูลรองรับอาจจะเกิดความเสี่ยงได้
ผู้ อานวยการส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบี ยน (นางสาวทิ พย์ วัน สุ ขสั น) ให้ ความเห็ น ว่า
ทางสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประสานไปยังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
กาหนดมาตรการให้ นั กศึกษาตอบแบบสารวจการได้รับวัคซีน หากนักศึกษาไม่ตอบแบบสารวจดังกล่ าวจะไม่
สามารถดูผลการเรียนของนักศึกษาได้
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า หากนักศึกษาไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีนแต่ตอบว่าฉีด วัคซีนจะทาอย่างไร เพราะฉะนั้นต้องมีการแสดงหลักฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซี น
(Passport การฉีดวัคซีน โควิด -19) ตามมาตรการที่ส ป.อว.และอว.กาหนด ในหลั กการเรื่องของการฉีดวัค ซีน
มหาวิท ยาลั ย ต้ องจริ งจั ง หากมหาวิท ยาลั ยจะเปิ ด การเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) ข้อมู ล ที่ได้ ต้อ งเป็ น
ข้อมูลจริง ขณะเดียวกันในส่วนข้อมูลของบุคลากรเห็นควรมอบงานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ กองบริหารงาน
บุคคล ต้องรับไปสารวจตรวจสอบข้อมูลการได้รับการฉีดวัคซีนของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
นักศึกษา เห็นควรมอบงานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประสานกับคณะ โดยแยกข้อมูลเป็นคณะ
สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน สานักงานอธิการบดี ได้รับการฉีดวัคซีน
ครบทุกคนแล้ว 100% ส่วนหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ได้รับการฉีดวัคซีนเกือบครบ 100% จากข้อมูล
ในส่วนนี้จะทาให้ทราบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ กาหนดเป็นมาตรการที่ชัดเจน และไม่เห็น
ด้วยกับการกรอกข้อมูลผ่ าน Google Form เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ อาจจะเป็นข้อมูลเท็จ เห็นควร
ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานประกอบ อาทิ ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบสองเข็มจากโรงพยาบาลที่ท่านไปฉีด
หรือข้อมูลการฉีดวัคซีนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เป็นต้น
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รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิท ย์ เจริญ กิจธนลาภ) ให้ ค วามเห็ นเพิ่ มเติมว่า เห็ นควรมอบส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการเพื่อจัดทารูปแบบ
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ เป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น ส่ ว นข้ อ ห่ ว งใยที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิก ารบดี (นายพั ฒ นพงศ์
วรรณวิไล) ได้เสนอนั้น ขอเพิ่มเติมในส่วนของการกรอกแบบสารวจผ่าน Google Form ต้องสามารถแนบเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้ ซึ่งหากมอบให้คณะไปดาเนินการนั้นอาจจะได้ข้อมูลหลากหลาย และอาจจะเป็นปัญหาในการ
รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีข้อมูลในส่วนของ
นักศึกษาในระบบทะเบียนอยู่แล้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์) ให้ความเห็นว่า
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีหลายคณะต้องการให้นักศึกษามาเรียนแบบปกติ (On-site) ทั้งนี้
เห็นควรให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนดมาตรการในการดาเนินการให้ชัดเจนก่อนที่จะเปิดภาค
การศึกษาว่าจะให้ป ฏิบั ติอย่างไร อาทิ นักศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ครบก่อนหรือไม่ หรือฉีดวัคซีน
อย่างน้อย 1 เข็ม ก็สามารถมาเรียนได้ หากไม่ฉีดวัคซีนไม่สามารถมาเรียนได้ เป็นต้น เพื่อให้คณะดาเนินการให้
เป็นแนวทางเดียวกัน โดยขอให้มหาวิทยาลัยกาหนดมาตรการหรือ ออกนโยบายที่ชัดเจนโดยเร่งด่วนก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ) ให้ความเห็นว่า ในส่วนของการเปิด
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 มหาวิ ท ยาลั ย ควรยึ ด ตามแนวทางที่ ส ป.อว.ก าหนด ระยะที่ 1 เดื อ น
พฤศจิกายน 2564 ไม่เกิน 25% ของจานวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ หากจะออกมาตรการว่า
นักศึกษาคนใดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กาหนดจะไม่ให้เข้ามาเรียนนั้น คงไม่สามารถทาได้ เนื่องจากเป็นการ
จากัดสิทธิตามรัฐธรรมนู ญ ที่มีอยู่ หรืออาจจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนแบบ
On-site ที่มหาวิทยาลัยหากเกินจานวน 25% กลุ่มที่สองเรียนแบบ On-line หรือจะสลับกันมาเรียนวันเว้นวัน
ก็สามารถทาได้
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.มทรส.) เพื่อขอหารือแนวทาง
การเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่ามีแนวทางในการดาเนินการอย่างไร รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบที่ได้น าเสนอต่อที่ป ระชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่
ด้านล่างนี้
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเปิดภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และมีมติ ดังนี้
1. มอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานการดาเนินการกับสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทารูปแบบการเก็บข้อมูล การฉีดวัคซีนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 4 ศูนย์พื้นที่
(แนบเอกสารหลักฐานหรือใบรับ รองการฉีดวัคซีน) และนาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย
ชุดใหม่พิจารณา
2. มอบงานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ดาเนินการสารวจและรวบรวม
ข้อมูล การฉีดวัคซีน ในส่ ว นของบุ คลากรของมหาวิท ยาลั ย 4 ศูน ย์พื้ นที่ (แนบเอกสารหลั กฐานหรือใบรับ รอง
การฉีดวัคซีน) และนาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา
4.3 พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ
- ไม่มี 4.4 พิจารณาเรื่อง การดาเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
4.4.1 พิ จ ารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไข/ปรับ ปรุ งข้ อ บั งคับ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561
ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คล (นางสาววิย ะดา นุ ช พั น ธุ์) กล่ าวว่ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561
โดยจากการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของมหาวิทยาลัยและตัวแทนจากสภาคณาจารย์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2564 ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดาเนินการกับข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน ดังนี้
1. สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 12 กันยายน 2562 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนให้คานึงถึงเงินที่หักไว้ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2562
2. สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลังวันที่ 12 กันยายน 2562
2.1 ไม่มีสิ ท ธิได้รั บ ค่ าทดแทน เนื่ องจากมหาวิท ยาลั ยหั กเงิน ไว้เพี ยง 0.04 เพื่ อนามาจ่าย
เป็นเงินประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนเท่านั้น
2.2 เงินที่เหลือจากที่หัก 0.04 หลังจากจ้ างเงินประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนแล้ว
ให้นามาจัดสวัสดิการตามเงินที่เหลือ
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และมอบให้กองบริหารงานบุคคลจัดทาร่างข้อบังคับ
ตารางเปรียบเทียบ และเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่อไป ทั้งนี้
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป

41
ในการนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการจัดสวั สดิการ
ของมหาวิท ยาลั ย ได้ มี ก ารน าประเด็ น ของร่างข้ อ บั งคับ นี้ เข้ามาหารือ ร่ว มกั น เนื่ อ งจากเป็ น อ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการชุดดังกล่ าวที่มาจากตัวแทนของบุคลากรทุกหน่วยงานและสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ต้อง
มาร่วมกันพิจารณาทบทวนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด โดยคณะกรรมการได้กาหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนไว้ โดยสรุปดังนี้
1. ให้ยกเลิกกรณีการเลิกจ้างทั้งหมดที่มีตามข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน โดยให้คงเหลือ
กรณีการเลิกจ้างไว้เพียง 3 กรณี ได้แก่
1.1 กรณีมหาวิทยาลัยเลิกหรือยุบหน่วยงาน ยุบหลักสูตร หรือยุบเลิก ตาแหน่งที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่หรือดารงอยู่
1.2 มหาวิทยาลัยเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด
1.3 เจ็บป่วย จนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอ
2. แหล่งเงินที่มหาวิทยาลัยควรนามาจ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินทดแทนการการเลิกจ้ าง
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561 มีแนวทาง
ให้มหาวิทยาลัยนาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่ายเป็นเงินทดแทนตามข้อบังคับ
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงสั่งการให้กองบริหารงานบุคคลนาเสนอ
ประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดแนวทาง
ในการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561
ว่าควรมีแนวทางการดาเนินการเช่นไร เพื่อกองบริหารงานบุคคลจะได้ดาเนินการจัดทาร่างข้อ บัง คับ เพื่อ นาเสนอ
คณะกรรมการที่เ กี่ย วข้ อง (คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลของมหาวิทยาลั ย) เพื่อพิจารณาต่อไป
จึงขอเสนอต่อที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย (กกบห.มทรส.) เพื่ อโปรดพิ จารณา
กาหนดแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า การจ่ายเงิน 1.7 กับ 1.5 จ่ายเป็นเงินเดือนเท่าใด สวัสดิการเท่าใด ประโยชน์
เกื้อกูลเท่าใด และให้บริหารจัดการภายในวงเงินนั้น หากไปนาเงินส่วนอื่นมาจ่ายไม่ถูกต้อง และขอเรียนให้ทราบว่า
ผมต่อสู้เรื่องนี้มา ในเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้หั ก 0.04 ซึ่งหักในส่วนของเงินประกันสังคมและเงินกองทุน
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เงินทดแทน หากยังจะมาเรียกร้องเงินในส่วนนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูก ต้อง ผมได้พูดในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทุกครั้ง หากจะน าเงินรายได้ไปจ่ายเป็นเงินทดแทนอาจจะเป็นการเอาเปรียบพนักงานมหาวิทยาลั ย กลุ่ มอื่น ทั้งนี้
ขอให้เป็นอานาจการตัดสินใจของผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งจากจานวนเงินรายได้ ณ วันที่ผมเข้ามารับตาแหน่งมีประมาณ
200 ล้านบาท ณ วันนี้มีจานวนประมาณ 553 ล้านบาท หากจะนาเงินส่วนนี้ไปจ่ายมหาวิทยาลัยจะได้ไม่ได้รับการ
พัฒนาในส่วนอื่น ๆ และขอเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นาเงินในส่วนนี้ไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ผมจะขอพูดเรื่องนี้
เป็นครั้งสุดท้าย และไม่ขอพิจารณาในวาระนี้ ให้เป็นอานาจการตัดสินใจของผู้บริหารชุดใหม่
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบแนวทางในการแก้ ไข/ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และมอบกองบริหารงาน
บุคคลนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา
4.4.2 พิจารณากาหนดแนวทางในการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในและการจัดสวัสดิการภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คล (นางสาววิ ยะดา นุ ช พั น ธุ์ ) รายงานว่ า ตามการสั่ งการของ
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งสั่งการให้กองบริหารงานบุคคลและกองคลังดาเนินการร่วมกันจัดทา (ร่าง)
ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิ การภายในและการจัดสวัสดิการภายใน
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และจัดทาตารางเปรียบเทียบเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อน
การนาเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตามแนวทางการปฏิบัติที่คณะกรรมการกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับกาหนด นั้น งานสารสนเทศและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาข้อมูลตามร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และตามคู่มือ
ของศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ สานักงาน ก.พ. พบว่า
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการภายในใช้องค์ประกอบเดียวกันกับคณะกรรมการ
สวัสดิการทุกประการ และมิได้เป็น ไปตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัส ดิการภายในส่ วน
ราชการ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดไว้
2. คณะกรรมการสวัสดิการภายในมีอานาจหน้าที่ที่เหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกับ อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ ได้แก่ อานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่จาเป็นในการ
จัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นอานาจหน้าที่ที่ทับซ้อนกันอยู่
3. ที่มาของรายได้ของกองทุนสวัสดิการภายในและกองทุนสวัสดิการมีรายได้ที่มาจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเหมือนกันทุกประการ
4. รายละเอียดสวัสดิการ และการเงินการบัญชีของสวัสดิการภายในควรกาหนดเป็นระเบียบ
กรรมการสวัสดิการภายในเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ สานักงาน ก.พ.
ได้กาหนดไว้
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5. รายการสวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์บางรายการที่ระบุมาตามร่างข้อบังคับฯ มีความซ้าซ้อน
กับระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการสวัสดิการ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีที่บุคลากรหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินสมทบในการเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีศพ เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดแนวทางการจั ด สวั ส ดิ ก ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารน าประเด็ น ของร่ า งข้ อ บั ง คั บ นี้ เข้ า มาหารื อ ร่ ว มกั น เนื่ อ งจากเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดดังกล่ าวที่มาจากตัวแทนของบุคลากรทุกหน่วยงานและสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ต้อง
มาร่วมกันพิจารณาทบทวนสวัสดิก ารของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด โดยคณะกรรมการได้กาหนดแนวทาง
ไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยนาเงินรายได้ที่สมทบเข้าไปในกองทุนสวัสดิการอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินโอนจาก
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการที่ยังคงเหลือตั้งแต่ปี 2558 ที่ยังคงเหลืออยู่
แยกออกจากกองทุ น สวั ส ดิ ก ารแล้ ว โอนไว้ ในกองทุ น สวั ส ดิ ก ารเงิ น รายได้ ต ามร่ า งข้ อ บั ง คั บ ที่ ก องคลั ง และ
กองบริหารงานบุคคลกาลังจะดาเนินการยกร่างขึ้นมา โดยรายการสวัสดิการในร่างข้อบังคับดังกล่าวให้นาผลจาก
การสารวจแนวทางสวัสดิการไปบรรจุในร่างข้อบังคับดังกล่าวด้วย”
ในการนี้ เพื่อให้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
ภายในและการจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในจากเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ... เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มหาวิท ยาลั ย จึ งสั่ งการให้ กองบริ ห ารงานบุ ค คลน าเสนอประเด็น ดังกล่ าวต่ อที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดแนวทางในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในและการจัดสวัสดิการภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ... ร่วมกัน ว่าควรมีแนวทางการดาเนินการเช่นไร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยได้ร่วมกันพิจารณาการกาหนดแนวทางในการยก (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในและการจัดสวัสดิการภายใน
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) ให้ ความเห็ นว่า สวัสดิ การภายในส่ วนราชการตามระเบียบส านัก
นายกรั ฐมนตรีกั บกองทุ นสวัสดิการคนละเจตนารมณ์ กัน หากน ามารวมเป็ นเรื่องเดียวกัน ขออนุ ญาตไม่พิ จารณา
ในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์คนละประเด็นกัน เพราะฉะนั้นควรไปศึกษาว่าระเบียบสานัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการจั ดสวัสดิการภายในส่ วนราชการ พ.ศ. 2547 ตั้ งขึ้นมาเพื่ ออะไร กั บในเรื่องของกองทุ น
สวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์คืออะไร แต่หากคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณา
แล้วเห็นควรให้นามารวมกัน จึงไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้
ประธานที่ ประชุ มกล่ าวว่า ไม่ขอพิจารณาในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากให้ เป็นอานาจการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหารชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา
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รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นคณะกรรมการยกร่างกองทุน
สวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารชุดใหม่ได้ทราบที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
มีกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยใช้บังคับอยู่โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากสานักงบประมาณด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ และมหาวิทยาลัยมีกองทุนที่จัดตั้งไว้ก่อนเป็นมหาวิทยาลัย คือ
กองทุนสถานีน้ามัน ซึ่งเป็นสวัสดิการภายใน และต่อมาสตง.เข้ามาตรวจสอบพบว่า กองทุนสถานีน้ามันของมหาวิทยาลัย
ไม่ถูกต้องเพราะลงนามโดยอธิการบดี ซึ่งอานาจการออกข้อบังคับเป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัย จึงมีการงดใช้กองทุน
สถานีน้ามัน และกองคลังได้ดาเนินการตามที่สตง.แนะนา คือ นารายได้ที่ได้จากการให้เช่าสถานีบริการน้ามันและร้านค้า
ภายในสถานีบริการน้ามันเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันนี้การดาเนินการทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบแล้ว
จากที่ได้มีการศึกษาอานาจของสภามหาวิทยาลัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยและ
สามารถกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ ในการจ่ายได้สูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่น ค่าอาหารว่าง จานวน
35 บาท/มื้ อ มหาวิทยาลั ยสามารถให้ เบิ กได้ 100 บาท/มื้อ แต่ ต้องมี ข้อบังคั บรองรับที่ อ อกโดยสภามหาวิทยาลั ย
เนื่ องจากอานาจการใช้ เงินรายได้เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลั ย ดังนั้น จึงเป็ นที่ มาของการยก (ร่าง) ข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในและการจัดสวัสดิการภายในจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพื่อนาไปใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จะทาให้การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และในส่วนของการออกข้อบังคับฉบับนี้ที่ระบุว่าซ้าซ้อนนั้น เป็นการจ่ายเฉพาะ
ส่วนที่ขาดหรือส่วนที่เบิกจ่ายไม่ได้ รับรองว่าไม่ซ้าซ้อน และได้มีการพิจารณาข้อบังคับฉบับนี้หลายครั้ง ทั้งนี้ ขอให้เป็น
อานาจของผู้บริหารชุดใหม่ทจี่ ะใช้หรือไม่ใช้ข้อบังคับฉบับนี้
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) ให้ความเห็นว่า จากที่ได้มีการศึกษาพบว่า ทุกมหาวิทยาลัยมีสวัสดิการ
ภายในทุกมหาวิทยาลัย เพราะว่ามีส่วนที่เบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ ซึ่งวันที่มีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมประชุมด้วย และได้ให้ความเห็นว่าข้อบังคับนี้จาเป็นต้องมี เพื่อให้
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ต้องทราบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลจริงเป็นอย่างไร เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้จ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการภายในเป็นการใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย ทาให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
ทุกคนมีสิทธิที่จะเบิกตามสิทธิในกองทุนนี้ และไม่ซ้าซ้อน เนื่องจากรองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์) ดูแลเรื่องการเงิน
การคลังของมหาวิทยาลัยมานาน มีการดาเนินการอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในจะไม่ซ้าซ้อนกับเงินกองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และขอไม่พิจารณาในระเบียบวาระนี้
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากผมเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบั งคับ เมื่อหน่วยงานหรือผู้ที่เสนอไปสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับหลักการแล้ว
หน่วยงานที่เสนอจะร่วมกับงานกฎหมายและนิติการดาเนินการยกร่าง และนาเสนอคณะกรรมการกฎหมายพิจารณา
อี กครั้ ง เรื่ องใดที่ มี ผลกระทบในวงกว้ างจะต้ องเข้ าสู่ กระบวนการประชาพิ จารณ์ รั บฟั งด้ วย หากมี การแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงจะกลับมาที่คณะกรรมการกฎหมายฯ และหากทาการแก้ไขสมบูรณ์แล้วจะส่งเรื่องกลับคืนไปให้หน่วยงาน
นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อไป
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รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ระเบียบวาระนี้ไม่ควรนามาพิจารณาในครั้งนี้
เนื่องจากเกินอานาจของคณะกรรมการชุดนี้
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุ ขฉายี) ให้ ความเห็ นว่า จากการประชุมคณะกรรมการกาหนดแนวทาง
การจั ดสวัสดิการของมหาวิทยาลั ยไม่ ได้มองในเรื่องของสวัสดิการภายในที่ จะนามารวมกัน เนื่ องจากเป็ นประธาน
คณะกรรมการชุ ดดั งกล่ าว และทราบอยู่ แล้ วว่ากองทุ นทั้ ง 2 กองทุ น มี วั ตถุ ประสงค์ แตกต่ างกั น จะต้ องน าเข้ า
คณะกรรมการกาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการฯ อีกครั้ง ส่วนเงินที่หักไว้ 0.04 หากจะจัดสวัสดิการจากเงินในส่วนนี้
อาจจะเป็ นจ านวนเงินไม่ มาก โดยให้ ชี้ แจงรายละเอี ยดว่าต้ องการสวั สดิ การอย่ างไร เนื่ องจากอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการชุดนี้ มีอานาจเพียงเสนอต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น และให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ ทั้งนี้ เห็นควรให้เป็นอานาจหน้าที่การตัดสินใจของผู้บริหารชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา ซึ่งการประชุมที่ผ่านมา
มีคณะกรรมการบางท่านเท่านั้นที่เสนอความเห็น ไม่ใช่ความเห็นของคณะกรรมการทั้งหมด และมีคณะกรรมการบางท่าน
ได้ เสนอความเห็ นว่ าให้ จ่ ายทั้ งหมด 1.7 โดยยิ นดี ที่ จะถู กหั กเงินภายหลั ง ซึ่ ง ณ ตอนนั้ นทุ กคนยิ นดี ที่ จะถู กหั ก
แต่หลังจากนั้นก็มาฟ้องกลับที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของตนเองจึงได้แจ้งกลับไปว่า
ขอความอนุเคราะห์อย่าเอาเงินค่าบารุงการศึกษามาเป็นสวัสดิการให้กับตนเอง
จึงขอเสนอต่อที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย (กกบห.มทรส.) เพื่ อโปรดพิ จารณา
กาหนดแนวทางในการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
ภายในและการจัดสวัสดิการภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากระเบียบวาระนี้ผ่านความเห็นชอบในหลักการ
จากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ไม่ ค วรน ามาพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลั ยอีก ทั้งนี้ ที่ป ระชุมรับ ทราบแนวทางในการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในและการจัดสวัสดิการภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
และมอบกองบริหารงานบุคคลนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่พิจารณา

46
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ยขอแจ้ งก าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ Google Hangouts Meet ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 4 อาคารบู รณมงคล (อาคาร 32) มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

