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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 7/2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
2. ผศ.ชลอ หนูอินทร์
3. รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
4. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
5. อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
6. ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน
7. ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
8. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์
9. อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์
10. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
11. อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
12. ผศ.เดชา พลเสน
13. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
14. ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี
15. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
16. ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
17. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
18. ดร.เอกชัย เนาวนิช
19. นางสาวทิพย์วัน สุขสัน
20. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
21. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานอธิการบดี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
2. อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิรยิ ะ
3. ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุงผล
4. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
5. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง

อธิการบดี (ลาป่วย)
รองอธิการบดี (ติดราชการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ติดราชการ)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
2. นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก
3. นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลาป่วย จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี รองอธิการบดี
เป็ น ประธานที่ป ระชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี รองอธิการบดี ได้ กล่ าวเปิดประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อ นเริ่มการ
ประชุม พร้อมทั้งมอบฝ่ายเลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการที่อยู่ภายในห้องประชุมและที่มิได้อยู่ในห้องประชุม
ตามพระราชกาหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการที่ปรากฏในระบบ Google Hangouts Meet ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุ ขฉายี ) ประธานที่ประชุม รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก โพธิ์งาม) และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์
วรรณวิไล) เลขานุการที่ป ระชุม ส่ว นคณะกรรมการที่ประชุม ณ สถานที่อื่น จานวน 16 ท่าน ประกอบด้ว ย
รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์) รองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์) รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ
กัญจนกาญจน์) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) คณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท
เฉลิมนนท์) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.เอกชัย เนาวนิช) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพย์วัน สุขสัน) ส่วนผู้ไม่มาประชุม
จานวน 5 ท่าน คือ อธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) ลาป่วย รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) ติดราชการ
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ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุงผล) ติดราชการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวุฒ ิ
ตุ้ม ทอง) ติดราชการ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง) ลาประชุม มีผู้เข้าร่วม
ชี้แจง ณ สถานทีจ่ ัดประชุม จานวน 1 ท่าน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก โพธิ์งาม) ผู้เข้าร่วมชี้แจง
ณ สถานที่อื่น จานวน 2 ท่าน คือ นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวเจนจิรา
ศักดิ์สองเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดประชุมอยู่ภายในห้องประชุม จานวน 1 ท่าน
คือ นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น ผู้ช่วยเลขานุการ จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2564 จานวน 5 ราย
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก โพธิ์งาม) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ
นักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชน ผู้มีความประพฤติดีและกาลังศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน เพื่อขอรับเกียรติบัตรรางวัล
ความประพฤติดี ประจาปี 2564 ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย
เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด นั้น
บัดนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
รางวัลความประพฤติดีของนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ กองพั ฒนานั กศึ กษาจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยมอบรางวัล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1. นายสันติสุข ขาเรือง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นางสาวกุลณัฐ มีสมนาค
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. นายณัฐวัตร สุขสุด
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวญาณิศา เกียรตินิยฤต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. นายวิรัตน์ เม่นสุวรรณ์
คณะศิลปศาสตร์
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2564 จานวน 5 ราย
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี กับนัก ศึก ษา
ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2564 จานวน 5 ราย
2. รับมอบชุด PPE และถุงมือยาง จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบชุด PPE จานวน 50 ชุด และถุงมือยาง จานวน 2 กล่อง มูล ค่ารวม
14,000 บาท เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย นั้น

4
ในการนี้ จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนในการรับมอบชุด PPE
จานวน 50 ชุด และถุงมือยาง จานวน 2 กล่อง มูลค่ารวม 14,000 บาท จาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบและขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.พยุง ศักดาสาวิตร) ที่ได้มอบชุด PPE จานวน 50 ชุด และถุงมือยาง จานวน 2 กล่อง มูลค่ารวม
14,000 บาท ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1.2 รายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับ
คณบดี 6 คณะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พชั้ นสู ง ระดั บปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
และมอบทุ กคณะประสานการด าเนิ นการกั บส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อติดตามรายชื่อ
นั กศึ กษาที่ ไม่ มารายงานตั ว TCAS 3 และรั บตรง 4
จานวน 304 คน เป็นการเร่งด่วน
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1747
และ 1752 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน/
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม/ รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณและรายรั บจาก
งบประมาณ พ.ศ. 2564
รองอธิการบดี
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)/ และมีมติ ดังนี้
ผู้ช่วยอธิการบดี
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(ผศ.พัชระ กัญจนกาจน์)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. มอบกองนโยบายและแผนด าเนิ นการจั ดท า
หนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง และสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยมี ข้ อความว่ า ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยได้ รั บจั ดสรร
งบประมาณรายการปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและ
การเรี ยนรู้ นอกชั้ นเรี ยน ต าบลท่ าวาสุ กรี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี วงเงิน 15,000,000.00 บาท
มาแล้ วนั้ น ทางมหาวิ ทยาลั ยได้ ด าเนิ นการตาม
กระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างเรียบร้อยแล้ ว แต่ เนื่ องจาก
มีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ จึงทาให้โครงการดังกล่าวชะลอ
การดาเนินการไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการติดตาม
ทวงถามไปยังกรมบัญชีกลาง จานวน 3 ครั้ง (แนบเอกสาร
ที่มีการติดตามทวงถามไปยังกรมบัญชีกลาง) และไม่ได้รับ
การตอบกลับมา ซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อให้กรมบัญชีกลาง และสป.อว. ได้โปรด
พิ จารณาด าเนิ นการเร่งรัดและติ ดตามเรื่องดั งกล่ าว
ให้มหาวิทยาลัยด้วย
2. มอบคณบดี คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมและ
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ติดตามการดาเนินการ
รายการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์
อุ ตสาหกรรม ต าบลย่ านยาว อ าเภอสามชุ ก จั งหวั ด
สุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
รายการปรั บปรุ งต่ อเติ มอาคารพั ฒนาเครื่ องต้ นแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และมอบกองกลาง
ควบคุมดูแลการออกแบบรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างให้มี
ความรอบคอบและรัดกุม รวมทั้งต้องมีการลงพื้นที่ จริง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบด้วย
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. มอบรองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) ติดตาม
การดาเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายรายการปรับปรุง
อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ตาบลสวนใหญ่
อ าเภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี 1 รายการ
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1751,
1755 และ1756 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมีผล
การดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. กองนโยบายและแผน ได้ จั ดท าหนั งสื อถึ ง
ผู้ อ านวยการส านั กงบประมาณ และปลั ดกระทรวง
การอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม
เรียบร้อยแล้ ว (ตามหนั งสื อมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.04/1244 ลงวันที่
25 มิถุนายน 2564) และมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2564
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดาเนินการดังนี้
2.1 รายการปรับปรุงต่ อเติ มอาคารโรงฝึ กงาน
คณะ ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ต าบลย่ านยาว อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ มหาวิทยาลัยอนุมัติ
แก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ขอ
ขยายระยะเวลาในการดาเนินการก่อสร้างเรียบร้อย เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 จากเดิมสิ้นสุดสัญญา วันที่ 29
มิ ถุ นายน 2564 เปลี่ ยนเป็ นสิ้ นสุ ดสั ญญา วั นที่ 7
กันยายน 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างตาม
สัญญา
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1.2.4 รายงานความก้ าวหน้ าโครงการ
ยกระดั บเศรษฐกิ จและสั งคมรายต าบล
แบบบู รณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิ ทยาลั ย
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
(รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)/

สถาบันวิจัยและพัฒนา/
คณบดีทุกคณะ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2.2 รายการปรั บปรุ งต่ อเติ มอาคารพั ฒนา
เครื่ องต้ นแบบ คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ต าบล
ย่ านยาว อาเภอสามชุ ก จั งหวั ดสุ พรรณบุรี 1 รายการ
มหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ แก้ ไขแบบรูปรายการ และจั ดท า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ขอขยายระยะเวลาในการดาเนินการ
ก่อสร้างเรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จากเดิม
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็นสิ้นสุด
สั ญญาวั นที่ 7 กั นยายน 2564 ทั้ งนี้ อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา
3. รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
แจ้งว่า โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6
และอาคาร 7 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จานวน 1 รายการ งบประมาณก่อสร้าง 29,960,000 บาท
แบ่งออกเป็น 6 งวด สัญญาจ้างเริ่มต้นวันที่ 15 มกราคม
2564 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งขณะนี้
เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด จานวนเงิน 8,988,000 บาท และ
กาลังจะเบิกจ่ายงวดที่ 3 และงวดที่ 4 จานวน 11,984,000
บาท ประมาณวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
4. ผู้ ช่ วยอธิ การบดี (ผศ.พั ชระ กั ญจนกาญจน์ )
ได้ ประสานงานกั บรองอธิ การบดี (อาจารย์ จิ ระวั ฒน์
ใจอ่อนน้อม) เรียบร้อยแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และ
มีมติ ดังนี้
1. มอบรองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
และสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ทราบต่อไป
2. มอบคณบดี ทุ กคณะตรวจสอบติ ดตามการ
ด าเนิ นการโครงการยกระดั บเศรษฐกิ จและสั งคม
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รายต าบลแบบบู รณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิ ทยาลั ย
(มหาวิ ทยาลั ยสู่ ต าบล สร้ างรากแก้ วให้ ประเทศ)
ให้เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งติดตามการรายงานเข้าสู่ระบบ PBM และการเก็บ
ข้อมูล Community Big Data ผ่าน Application ตามที่
สป.อว. กาหนด ให้เป็นตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1750,
1747 ลงวั นที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมี ผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. รองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบาย
และแผน และงานสื่ อสารองค์กรและกิจการระหว่าง
ประเทศ กองกลาง จัดทารายงานข้อมูลและ Clip VDO
เพื่อเตรียมจัดส่งให้ อว. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานความก้าวหน้า
โครงการยกระดั บเศรษฐกิ จและสั งคมรายต าบล
แบบบู รณาการ (มหาวิ ทยาลั ยสู่ตาบล สร้างรากแก้ว
ให้ ประเทศ) ให้ มหาวิ ทยาลั ยทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารติดตามวาระ 1.2.4 ทั้งนี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE
ที่อยู่ด้านล่างนี้
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.2.5 รายงานสรุ ปผลกระทรวงการ
รองอธิการบดี
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)/
การประชุม Top Executive ครั้งที่ 5/2564
คณบดีทุกคณะ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานสรุปผลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม การประชุม Top Executive ครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และมีมติ ดังนี้
1. มอบรองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
ประสานการดาเนินการเรื่องการยกร่างค่าเบี้ยประชุม
ของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. มอบทุกคณะศึกษารายละเอียดข้อสังเกตของ
กรรมาธิการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้อง
กับการจั ดการศึกษา และมอบกองนโยบายและแผน
ประสานการดาเนินการรวบรวมและจัดทาสรุปข้อมูล
ที่สาคัญให้อธิการบดีใช้เป็นข้อมูลประกอบในการชี้แจง
งบประมาณต่อไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1754,
1747 ลงวั นที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมี ผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. รองอธิ การบดี (ดร.อนุ รั กษ์ เมฆพะโยม)
ได้ประสานงานกับเลขานุการที่ประชุม ทปอ.มทร. เรียบร้อย
แล้ว โดยจะมีการทบททวนวาระในการประชุมครั้งต่อไป
ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
2. กองนโยบายและแผนแจ้งว่า ได้ดาเนินการจัดทา
ข้ อมู ลรายงานผลการด าเนิ นงานตามข้ อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้ แทนราษฎร และรายงานผลการด าเนิ นงาน
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564 วุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.04/686 ลงวันที่
9 เมษายน 2564) และจัดส่งสานักงบประมาณเพื่อใช้เป็น
ข้อมู ลประกอบการชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่ อวั นที่ 10 กรกฎาคม 2564
และวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 การด าเนิ นการเตรี ยมความพร้ อม
รองอธิการบดี
ในการเปิ ดอาคารบู รณมงคล (อาคาร 32)
(ผศ.ชลอ หนูอินทร์)/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
รองอธิการบดี
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
(อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)/
รองอธิการบดี
(ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)

มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบ
การด าเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมในการเปิ ด “อาคาร
บู รณมงคล” ในวั นพฤหั สบดี ที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์
พระนครศรีอยุ ธยา หั นตรา และการด าเนินการเตรียม
ความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” ในวันอังคารที่
30 พฤศจิ กายน 2564 ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้นาวาระการดาเนินการเตรียมความ
พร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” ในวันพฤหัสบดีที่
6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุ วรรณภูมิ ศูนย์ พระนครศรีอยุ ธยา หั นตรา และการ
ดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์”
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์ นนทบุ รี เข้ าที่
ประชุ มเป็ นเรื่องสืบเนื่องทุ กครั้งจนกว่ าการรับเสด็จฯ
จะดาเนินการเสร็จสิ้น
2. มอบรองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์) ประสาน
การดาเนินการงานในเรื่องของงบประมาณ
3. มอบรองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
ประสานการด าเนิ นงานกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนและไม่กระทบต่อการใช้
งบประมาณในการรับเสด็จฯ
4. มอบรองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) รายงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1754,
1747 และ 1748 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมีผล
การดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์) ได้เสนอวาระ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม
จากสภามหาวิทยาลัย
2. รองอธิ การบดี (อาจารย์จิ ระวั ฒน์ ใจอ่ อนน้อม)
ขอรายงานการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารเลิศ
สรรพวิ ทย์ ” ในวั นอั งคารที่ 30 พฤศจิ กายน 2564
ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์
นนทบุรี (เขตเหนือ) ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
รับเสด็จฯ ทุกเดือน
2.2 ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการรับเสด็จฯ เพิ่มเติม
2.3 โครงการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมความพร้อม
ที่ ขอใช้ งบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการ
ได้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า
จะแล้วเสร็จตามระยะเวลา
2.4 โครงการเพื่ อเตรียมการรับเสด็ จฯ ในวั นที่
30 พฤศจิ กายน 2564 ขอใช้ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน 1 โครงการ ระยะเวลาในการดาเนินงานตามสัญญา
จ านวน 55 วั น คาดว่ าเมื่ อได้ รั บงบประมาณสามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
3. รองอธิ การบดี (ดร.อนุ รักษ์ เมฆพะโยม) แจ้ งว่า
จะน าเสนอความคืบหน้ าในการด าเนิ นการเตรียมความ
พร้อมเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล”
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในวั นพฤหั สบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา และการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคาร
เลิ ศสรรพวิ ทย์ ” ในวั นอั งคารที่ 30 พฤศจิ กายน 2564
ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์
นนทบุรี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 7/2564 วั นพฤหั สบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 3.1 และระเบียบ
วาระที่ 3.2

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุน (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)/
พัฒนานักศึกษา พ.ศ. ..
กองพัฒนานักศึกษา

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ
ในหลักการ และมอบรองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
ประสานการด าเนิ นการกั บกองพั ฒนานั กศึ กษาในการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... และ
หากปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอข้ างต้ นเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ น าเข้ าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรัพย์ สิ นก่อนเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1758,
1754 ลงวั นที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมี ผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) แจ้งว่า
ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่ าด้ วยกองทุนพั ฒนานักศึ กษา พ.ศ. .... และนาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2564 ซึ่ งที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบในหลั กการ และ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
4.1.2 พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อบั ง คั บ
ผู้ช่วยอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์)/ ในหลั กการและมอบผู้ ช่ วยอธิ การบดี (ผศ.พั ชระ
ว่ าด้ วยกองทุ นบริหารทรัพย์สินและจัดหา
กองกลาง
กัญจนกาญจน์) ประสานการดาเนินการกับกองกลาง
รายได้ พ.ศ. ....
ในการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ พ.ศ. .... และหากปรับแก้ไขตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอข้างต้นเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้นาเข้าที่ประชุคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ นและทรั พย์ สิ นก่ อนเสนอเข้ าที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1751
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมีผลการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุม ดังนี้
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) แจ้งว่า
ได้มอบหมายให้งานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
กองกลาง ปรั บแก้ ไข (ร่ าง) ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนบริ หาร
ทรัพย์สินและจัดหารายได้ พ.ศ. .... และนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พย์ สิ น ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 4/2564 เมื่ อวั นที่ 8 กรกฎาคม 2564
ซึง่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

4.2.1 พิ จารณาก าหนดแนวทางการ
รองอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติ ดังนี้
จั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรที่ มี สหกิ จ (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
1. เห็นชอบกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการ
ศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกงานภาคสนาม
สอนหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ งนี้ ให้ ครอบคลุ มการ
ดาเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น
ไป จนกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีมติ
เป็นอย่างอื่น และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
2. มอบรองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
จั ดท าประกาศแนวปฏิบั ติ การจัดการเรี ยนการสอน
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วง
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในแต่ละศูนย์พื้นที่ ดังนี้
2.1 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์
พระนครศรี อยุ ธยา วาสุ กรี และศู นย์ สุ พรรณบุ รี
ให้ จั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาทฤษฎี แบบปกติ
ในมหาวิทยาลัยผสมผสานกับแบบออนไลน์ โดยจัดการ
เรี ยนการสอนแบบปกติในมหาวิ ทยาลั ยไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนชั่วโมงเรียนที่กาหนดไว้ในแต่ละ
รายวิ ชา ส่ วนรายวิ ชาปฏิ บั ติ ให้ คณะจั ดการเรี ยน
การสอนแบบปกติในมหาวิทยาลัย
2.2 ศูนย์ นนทบุ รี รายวิ ชาทฤษฎี ให้ คณะ
จั ดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ส่ วนการจั ดการ
เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ ให้คณะจัดการเรียน
การสอนแบบปกติในมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 6/2564
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1757
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และมีผลการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุม ดังนี้
รองอธิ การบดี (อาจารย์ พงศ์ วิ ทย์ วุ ฒิ วิ ริ ยะ)
ได้จัดทาประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วง
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ลงวั นที่ 28 มิ ถุ นายน 2564 ใช้ บั งคั บ
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง และได้แจ้งให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทราบและ
ถือปฏิบัติแล้ว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
– 30 มิถุนายน 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ (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 89,362,101.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.65 (รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 1 ในเอกสารแนบ 1)
1.1.1 รายการครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน 2 รายการ วงเงิ น 24,267,650.00 บาท ผลการเบิ ก จ่ า ย จ านวน
24,267,650.00 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกรายการ
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1.1.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 7 รายการ วงเงิน 68,194,895.00 บาท ผลการเบิกจ่าย
จานวน65,094,451.00 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้น 6 รายการ คงเหลือ 1 รายการ มีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 30
มิถุนายน2564 ดังนี้
1. ก่ อ สร้ า งสนามกี ฬ าเอนกประสงค์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ต าบลย่ า นยาว อ าเภอสามชุ ก จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี วงเงิน 3,100,444.00 บาท ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
รายใหม่ด้วยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SME ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 3,100,000.00 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กันยายน 2564
หมายเหตุ : ขยายระยะเวลาการกันเงินเหลื่อมปี จานวน 3,100,000.00 บาท จานวน 3 งวดงาน
เป็นเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564
1.2 งบประมาณเงิน กันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 16
รายการ วงเงิน 25,556,679.35 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 17,813,121.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.70
(รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2 ในเอกสารแนบ 1)
1.2.1 เงินกันเหลื่ อมปี 63 จ านวน 13 รายการ วงเงิน 7,929,040.15 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
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 เงินกันเหลื่อมปี 63 เงินรายได้สะสม จานวน 2 รายการ วงเงิน 17,550,000.00 บาท ผลการ
เบิกจ่าย จานวน 9,890,256.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.35 ดาเนินการเสร็จสิ้น 1 รายการ คงเหลือ 1 รายการ
มีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินเปิด "อาคารบูรณมงคล" วงเงิน 12,550,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจานวน 5,740,356.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 45.74 อยู่ระหว่างดาเนินการของฝ่ายจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ จานวน 6 รายการ ดังนี้
- โครงการปรั บ ปรุ ง รวบรั ดสายไฟและสายสั ญ ญาณ วงเงิ น 60,000.00 บาท อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2564 คาดว่าดาเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงดาดฟ้าชั้น 4 วงเงิน 498,000.00 บาท เนื่องจากกาหนดการ
รับเสด็จไม่ได้อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องขอใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณ
อื่น ๆ
- โครงการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 และชั้น 3 วงเงิน 480,000.00 บาท
เนื่ องจากก าหนดการรั บเสด็ จไม่ ได้ อยู่ ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องขอใช้ งบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณอื่น ๆ
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- โครงการติดตั้งราวบันไดอาคารบูรณมงคล 2 ฝั่ง วงเงิน 40,000.00 บาท สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณที่กันเหลื่อมปีต่อไปได้ โดยจะต้องดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
- โครงการวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาคารสถานที่ (จัดซื้อ) วงเงิน 1,133,541.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย จานวน 656,041.00 บาท ขอใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณอื่น ๆ
- โครงการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ (จัดเช่าเหมา) วงเงิน 625,950.00 บาท
ขอใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณอื่น ๆ
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 790,676,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 544,349,952.32 บาท
คิดเป็นร้อยละ 68.85 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3-5 ในเอกสารแนบ 2)
2.2 รายจ่ า ยประจ า ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ 605,171,800.00 บาท งบประมาณหลั งโอนเปลี่ ยนแปลง
จานวน 608,299,468.20 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 430,722,720.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.81
2.3 รายจ่า ยลงทุน ได้รับ จัด สรรงบประมาณ 185,504,500.00 บาท งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
จานวน 182,376,831.80 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 113,627,231.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.30 สถานะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 ในเอกสารแนบ 2) ดังนี้
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ตารางที่ 1 สถานะกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผู กพัน งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. รอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง
3. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

รายการครุภัณฑ์
24
0
1
23

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7
1
5
1

รวม
31
1
6
24

รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1 รายการ ดังนี้
- ปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี วงเงิน 15,000,000.00 บาท อยู่ระหว่างรอการยืนยัน
เสนอราคาเนื่องจากราคาที่เสนอนั้นต่ากว่าราคากลางร้อยละ 21 และรอหนังสือยืนยันการรับรองผลงานจากจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาคาดว่าลงนามสัญญาไม่เกิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วงเงินทาสัญญา 11,850,000.00 บาท มีเงินเหลือ
ส่ งคืน จ านวน 3,150,000.00 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง จานวน 7 งวดงาน ระยะเวลา 270 วัน คาดว่าเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 งวดงาน จานวน 3,000,000.00 บาท
ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้ารายการปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ว่ามีความคืบหน้าในการดาเนินการอย่างไรและจะแล้วเสร็จเมื่อใด
รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) รายงานเพิ่มเติมว่า รายการปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี วงเงิน 15,000,000.00 บาท ลงนามสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และผู้รับจ้างได้เข้ามาดูพื้นที่
เพื่อที่จะเตรียมดาเนินการแล้ว ส่วนระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 7 เดือน และอาจจะต้องขอกันเงินงบประมาณปี
พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีด้วย
รายการลงทุนรอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง จานวน 6 รายการ มีผลดาเนินงาน ดังนี้
1. ครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ ดังนี้
- ชุดปฏิบัติการงานจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรมและพลังงานของไหล ตาบลย่านยาว อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 3,140,000.00 บาท ส่งมอบครุภัณฑ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายแล้วเสร็จสิ้นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 วงเงิน 3,140,000.00 บาท
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2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 5 รายการ ดังนี้
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 1,487,000.00 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่ายอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 1 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 ปรุ งต่อเติมอาคารพัฒ นาเครื่องต้นแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลย่านยาว
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 1,858,000.00 บาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 1-2 คาดว่าสามารถดาเนินงานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 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 ปรุ งห้ องประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ต าบลหั นตรา อ าเภอพระนครศรี อยุ ธ ยา จั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 1 รายการ กองกลาง วงเงินตามสั ญญา 11,950,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
4,780,000.00 บาท ตรวจรับงวดงานที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
คาดว่าบริษัทส่งงวดงานที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 คาดว่าคณะกรรมการตรวจรับงวดที่ 4 วันที่ 30 กรกฎาคม 64
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (จานวน 5 งวดงาน 140 วัน)
หมายเหตุ : ขอขยายระยะเวลาจานวน 50 วัน จากเดิมสิ้นสุดสั ญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564
เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 สิงหาคม 2564
- ปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี วงเงินตามสัญญา 29,960,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
8,988,000.00 บาท คณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ 3-4 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการขยาย
สัญญาจานวน 60 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 การขาดแคลนแรงงานและปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น คาดว่ า กั น เงิ น เหลื่ อ ม
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดงานที่ 6 จานวน 1 งวดงาน วงเงิน 2,996,000.00 บาท เริ่มต้นสั ญญาวั นที่
15 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (จานวน 6 งวดงาน 270 วัน)
หมายเหตุ : ขอขยายระยะเวลาจานวน 60 วัน จากเดิมสิ้นสุ ดสั ญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564
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- อาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดาเนินงานก่อสร้าง จานวน 4 งวดงาน วงเงินตามสัญญา 17,100,000.00
บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดาเนินงานในงวดงานที่ 1 - 2 ร้อยละ 70 คงเหลืองานล้อมรั้วร้อยละ 55 และ
งานตอกเสาเข็มร้อยละ 40 คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานที่ 1-2 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 คาดคณะกรรมการตรวจรับ
งวดงานที่ 1-2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คาดว่าเบิกจ่ายงวดงานที่ 1-2 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22
เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (วงเงิน 78,720,000.00 บาท จานวน 11 งวดงาน 390 วัน)
หมายเหตุ : สิ้ นสุ ดสั ญญางวดงานที่ 3 วันที่ 19 กันยายน 2564 วงเงิน 4,723,200.00 บาท
และสิ้นสุดสัญญางวดงานที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,872,000.00 บาท แบ่งเป็น งบประมาณ
แผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 1,356,000.00 บาท งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน
5,616,000.00 บาท และงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 900,000.00 บาท
3. รายงานผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–31 พฤษภาคม 2564
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 ประมาณการรายรั บ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 234,883,300.00 บาท รายรั บจริ ง
ณ 1 ตุลาคม 2563–31 พฤษภาคม 2564 จานวน 141,024,781.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.04
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4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–30 มิถุนายน 2564
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลังปรับลดงบประมาณ 2564

4.1 ภาพรวม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ภาพรวม 234,883,300.00 บาท ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายของเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 13,818,300.00 บาท ปรับลด
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 23,191,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยน จานวน 225,509,900.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย จานวน 127,630,633.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.60 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7-8 ตามเอกสาร
แนบ 3)
4.2 รายจ่ายประจา ได้รับอนุมัติงบประมาณ 224,145,400.00 บาท ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย
ของเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2,801,100.00 บาท ปรับลดงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
23,191,700.00 บาท งบประมาณหลั งโอนเปลี่ ยน จ านวน 202,144,242.84 บาท ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน
121,216,767.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.79
4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับครุภัณฑ์ 69 รายการ สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 10,737,900.00
บาท ได้ รั บ งบประมาณเพิ่ มเติ ม จากเงิ นเหลื อจ่ า ยของเงิ นรายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน
11,017,200.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 23,365,657.16 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
6,413,865.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.45 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 9 ในเอกสารแนบ 3) ดังนี้
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ตารางที่ 2 สถานะกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผู กพัน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. รอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง
3. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่
ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

ประธานที่ป ระชุมกล่ าวเพิ่ มเติ มว่า ในส่ ว นของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ มีการปรับลดงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าบารุง
การศึกษา 10% มหาวิทยาลัยได้ประมาณการในส่วนของรายรับ อื่น ๆ และจานวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน
ประมาณการอยู่ที่ 23,191,700 บาท ครม.ได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบในเรื่อ งของการปรับ ลดค่า บารุง การศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปรับลด 50% ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดาเนินการนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและบริหารทรัพย์สินพิจารณา ทั้งนี้ สป.อว. ได้มีการประชุมชี้แจงในเรื่องการปรับ
ลดค่าบารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บไปแล้ว เพื่อพิจารณาว่ามีแนวทางและวิธีการบริหารจัดการในการ
คืนเงินให้กับนักศึกษาอย่างไร ในเบื้องต้นยังไม่มมี ติที่ชัดเจน
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
เสนอต่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุป
ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 จานวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 1 โครงการ

ผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 จานวน 174 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการและยังไม่ขออนุมัติโครงการ จานวน 14 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จานวน 3 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 19 โครงการ
- ดาเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จานวน 34 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 55 โครงการ
- ขอเลื่อนระยะเวลาดาเนินโครงการ จานวน 22 โครงการ
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- ขอยกเลิกโครงการ จานวน 27 โครงการ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 มีโครงการที่ขอยกเลิกและ
ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเข้ามหาวิทยาลัย จานวน 11 โครงการ เป็นเงินคงเหลือส่งคืนทั้งสิ้น 1,257,000.00 บาท
ดังนี้
1. โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การหลั กสู ตรการฝึ กซ้ อมดั บเพลิ งและการฝึ กซ้ อมหนี ไฟ จ านวน
28,400.00 บาท หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
2. โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2021" จานวน 100,000.00 บาท หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2021" จานวน 47,000.00
บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา จานวน 50,000.00 บาทหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. โครงการการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 จานวน 326,200.00 บาท
หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13
จานวน 462,000.00 บาท หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
7. โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ จานวน 20,000.00 บาท หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
8. โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานสากล จานวน 20,000.00 บาท หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
9. โครงการพลเมือ งสามวัยรู้เ ท่า ทันสื่อ เพื่อ เสริมสร้า งสุขภาวะที่ดี จานวน 20,000.00 บาท
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
10. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2563 จานวน 83,400.00 บาท หน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. โครงการประชุมเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน 100,000.00 บาท หน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือ น
มิถุนายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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1.2.4 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
นางสาวรั ชชนั นท์ ดี มาก นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน รายงานผลการด าเนิ นงานตั วชี้ วั ดต่ าง 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
แผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ทั้งหมด
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ภารกิจหลัก
37
3
12
22
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์

28

4

5

19

0

0

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

31

10

7

14

0

0

96
100.00

17
17.71

24
25.00

55
57.29

0
0

0
0

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 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.71 มีผลการดาเนินงานอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ต่ากว่าเป้าหมาย 55 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.29
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ตารางที่ 2 แสดงผลการดาเนิ น งานตามภารกิ จหลั ก มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด ยังไม่ถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ระยะเวลา เป็นไปตาม ต่ากว่า เป็นไปตาม ต่ากว่า
ภารกิจ
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
15
3
7
5
0
0
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
7
0
2
5
0
0
2
0
1
1
0
0
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3
0
1
2
0
0
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการและการ
10
0
1
9
0
0
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
37
3
12
22
0
0
ร้อยละ
100.00
8.11
32.43
59.46
0.00
0.00
ผลการดาเนิ น งานตัว ชี้วั ดความส าเร็จ ของภารกิ จ หลั กมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 5 ภารกิจหลัก จานวน 37 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ 3 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 8.11 มีผลการดาเนินงานอยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 32.43 และอยู่ระหว่างดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.46 (รายละเอียดปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3.1(1) - 3.1(4))
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ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 - 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาเทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ

จานวน
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด ยังไม่ถึง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งหมด ระยะเวลา
เป็นไปตาม ต่ากว่า
เป็นไปตาม
ต่ากว่า
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมายและ เป้าหมาย
และสูงกว่า
สูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
11
2
4
5
0
0

8

1

1

6

0

0

9

1

0

8

0

0

รวมทั้งสิ้น

28

4

5

19

0

0

ร้อยละ

100.00

14.29

17.86

67.86

0.00

0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลีย่ นแปลงได้
อย่างมั่นคง

ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 - 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์
จานวน 28 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีผลการดาเนินงานอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.86 และอยู่ระหว่างดาเนินการ
ต่ากว่าเป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 67.86 (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 ทางด้านสังคมศาสตร์ทเี่ ป็นคนดี
มีความรู้ รักสู้งาน
เป้าหมายการให้บริการที่ 2.
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้รักสู้งาน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 3
เพื่อเผยแพร่ความรูโ้ ดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 4
เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 5
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ

จานวน
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด ยังไม่ถึง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งหมด ระยะเวลา เป็นไปตาม ต่ากว่า เป็นไปตาม
ต่ากว่า
ดาเนินการ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
เป้าหมาย
และสูงกว่า
และสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมาย
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ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้วั ดและค่ าเป้ า หมายตั ว ชี้วัด เป้ า หมายการให้ บ ริก ารหน่ ว ยงาน/ผลผลิ ต
โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 5 เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน 31 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 32.26 มีผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.58 และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.16 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3.3(1)-3.3(4)
จึงขอเสนอต่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือน
มิถุนายน 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 ตุล าคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 และมีมติมอบ
กองนโยบายและแผนดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนิน งานตัว ชี้วัดความสาเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 - 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
2. ปรับแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจากเดิม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ แก้ไขเป็น
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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1.2.5 รายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้น สู ง
ระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน (นางสาวทิ พย์ วั น สุ ขสั น) รายงานจ านวน
นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง ระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
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จากข้อมูลรายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จานวนทั้งสิ้น
3,250 คน คิดเป็นร้อยละ 64.17 ทั้งนี้ ยังไม่รวมจานวนนักศึกษา ป.บัณฑิต หากรวมจานวนนักศึกษา ป.บัณฑิต จานวน
180 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 3,430 คน คิดเป็นร้อยละ 67.72 ซึ่งในขณะนี้ยังมีนักศึกษาที่มาขอรายงานตัวเพิ่มเติม ข้อมูล
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 3,267 คน คิดเป็นร้อยละ 68.05 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสรุป
จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 จาแนกตามคณะและสาขาวิชาในแต่ละศูนย์พื้นที่ ได้จาก QR CODE
ด้านล่างนี้

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
1.2.6 การประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ดร.เอกชั ย เนาวนิ ช ) รายงานว่ า
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
นักปฏิบัติ ที่มีความสามารถทางด้าน IT และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินสมรรถนะ
ทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าเป้าหมายให้นักศึกษาผ่านการประเมินก่อนสาเร็จการศึกษาต้องสอบผ่าน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมาย
ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการในการประเมินสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย นั้น
ในปีการศึกษา 2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ดาเนินการในการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยกาหนดช่วงเวลาการ
ประเมินผลสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม
2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 จัดการทดสอบใน 4 ศูนย์พื้นที่ ตามเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้
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สรุ ปผลการด าเนิ นงานการประเมิ นสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของนั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ าย
ประจาปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนักศึกษาทั้งหมด จานวน 2,411 คน เข้ารับการทดสอบ จานวน 2,046 คน และนักศึกษา
ที่ผ่านการเกณฑ์การประเมิน จานวน 1,909 คน คิดเป็นร้อยละ 79.18

ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน IT ประจาปีการศึกษา 2563
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คิดเป็นร้อยละ ของ นศ. ทั้งหมด

ผลการประเมินของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแบ่งตามคณะพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้ อ ยละ 97.48 คณะศิ ล ปศาสตร์ ร้ อ ยละ 96.25 คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ร้ อ ยละ 95.27
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 83.60 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร้อยละ 75.74 และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 51.43 ตามลาดับ รายละเอียดของผล
การดาเนินการประเมินมีดังนี้

รายงานผลการทดสอบ รูปแบบ E-book https://arit.rmutsb.ac.th/IT2563
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจาปี
การศึกษา 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่ใ นระดับ ปริญ ญาตรีชั้น ปีสุด ท้าย ประจาปีการศึก ษา 2563 และมอบสานักวิทยบริก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศปรับ แก้ไ ขผลการประเมิน สมรรถนะทางด้า น IT ของนักศึก ษาคณะบริห ารธุรกิ จ และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ถูก ต้อ งและนามาเสนอต่อ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
1.2.7 รายงานสรุปผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 4/2564
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาค ม 2564 เวลา
10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting นั้น ระเบียบวาระที่ 1.1.1 รับทราบการอุดมศึกษาโลกใหม่ ที่ปรับตัวร่วมมือ
กับโลกศตวรรษที่ 21 และระเบียบวาระที่ 3.1 รับทราบและพิจารณาศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการประชุมร่วมกับที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ทปนอ.) ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1. รับทราบการอุดมศึกษาโลกใหม่ ที่ปรับตัวร่วมมือกับโลกศตวรรษที่ 21
- ระบบของการอุดมศึกษาไทยเคลื่อนตัวไปใต้กากับบงการของกฎระเบียบราชการที่สร้างสุมกันไว้จนเทอะทะ
ล้าหลัง ซับซ้อน มากพิธีกรรม ผลผลิตที่ได้จึงสร้างความสูญเสียอย่างมากมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า
ของประเทศ
- อุดมศึกษาไทยยั งติดอยู่ ในกับดักโลกเก่าอยู่ ผลิตบัณฑิตตกงานสู งถึงกว่าครึ่งล้ าน ตลอดช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ส่งคนเข้าไปในระบบงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนเกือบครึ่ง
- กลุ่มที่ทางานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ไม่มีผลงานเป็นที่พึงพอใจขององค์กร ขาดความรู้จริง ประสบการณ์
ความชานาญการเบื้องต้น
- การผลิตบัณฑิตวันนี้ต้องเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ – ปรับสร้าง mind set ก้าวข้าม แนวคิด – แนวทาง – กฎกติกา
เดิม ๆ มาเชื่อมต่อกับความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในโลกยุคใหม่ให้ได้
- เร่ งพัฒนานวัตกรรม – ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจับต้องได้ – เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
สื่อสารง่าย – เข้าถึงได้อย่างไรขีดจากัด
- การสร้างบุคลากร – สร้างสถาบัน – สร้างการศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาในโลกใหม่ที่ต้องปรับตัว
ให้ทันความก้าวหน้าของโลกใหม่ มุ่งสร้างคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความต้องการของงานยุคใหม่
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- การสร้ างบทเรี ยน ระบบการเรียน และหลั กสู ตร ต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร –
ตรงตามความต้องการงาน
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2. รับทราบและพิจารณาศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุด มศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายให้กลุ่มมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง ในการประชุมร่วมกับที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
- ประชาธิปไตยมิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยจะมีเอกสิทธิ์มีอิสระทาอะไรตามใจตนเองเท่านั้น รวมถึง คณะ
ทุกหน่วยงานทุกระดับต้องคิดถึงองค์กรที่อยู่เหนือองค์กรของเราขึ้นไป
- มทร.ต้องคิดว่าจะทาให้ มทร.เจริญงอกงามรับใช้ประเทศให้รุ่งเรืองอย่างไร ระบบ มทร.ก็ต้องคิดว่า
จะทาให้ระบบ มทร.ก้าวหน้าอย่างไร
- การบริหารมหาวิทยาลัยให้ดีต้องมี leadership การรวมกันต้องสร้าง leadership ให้ดี
- อธิการบดีต้องเป็นตัวเชื่อมสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารฯ ผู้นาต้องเป็นแบบฉบับ เป็นตัวอย่าง
คิดถึงองค์กรและต้องเสียสละ
- มทร. เป็นมหาวิทยาลัย practical มีผลทางปฏิบัติได้ใกล้ชิดชุมชน
- ต้องทบทวนให้ ลึ กซึ้งว่าอะไรเป็นลั กษณะพิเศษของมทร. และสร้างสิ่ งนั้นให้ ดียิ่งขึ้น ที่เห็ นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เหมาะแก่การปฏิบัติ แต่ไม่ทิ้งเทคโนโลยีระดับสูง
- เช่นการริเริ่มใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด สิ่งก่อสร้าง วังเก่า
สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในเขตที่ มทร.ตั้งอยู่ ถ้ามทร.สนใจเรื่องนี้ก็จะเป็นจุดเด่น เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมา
ช่วยเสริมวิทยากรของเราจะ appropriate มากขึ้น
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- มหาวิทยาลัยทาอย่างไรให้ช่วยประเทศให้พ้นจาก MIT (middle income trapping)
- ให้คิดว่า มทร.จะช่วยทา BCG อย่างไร คิดออกให้ ผอ.สอวช. ซึ่งเป็นเลขานุการของกรรมการ BCG ชุดใหญ่
ประสาน ผมพร้อมจะไปคุยกับทุก มทร. ว่าจะทา BCG อย่างไร ให้เห็นสิ่งนี้เป็นโอกาส อย่าเห็นเป็นภาระ
- คณะรัฐมนตรีสนใจเรื่อง BCG ทาเกษตรล้าหลังเป็นเกษตร premium บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมจะยกย่องเกียรติภูมิ มทร.ก็จะสูงขึ้น
- คนจะให้เกียรติเรา ยกย่องเราจะออกจากหอคอยงาช้าง ต้องการเห็นเราเก่งทั้งในและนอกหอคอย
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้ ง ที่ 4/2564 และขอให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ าน
พิจารณาแนวทางตามนโยบายและข้อเสนอแนะ เพื่อ นาไปปรับ ใช้ในการบริห ารจัดการภายในหน่วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
1.2.8 การประเมินระบบ U-Multirank 2022 ในระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน
ผู้ช่ว ยอธิก ารบดี (ผศ. ดร.ศศิก านต์ สุว รรณประทีป ) รายงานว่า ตามมติที่ป ระชุม ผู้บ ริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
ในระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาเลือกสาขาวิชาที่เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank 2022 ที่ประชุม
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินทั้งในระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา ในระบบ U-Multirank 2022
โดยมอบหมายให้ ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย
และที่ประชุมเห็นชอบสาขาวิชาที่จะเข้ารับการประเมิน ในระบบ U-Multirank 2022 ดังรายการต่อไปนี้
รายชื่อหลักสูตรที่เข้าการประเมินในระบบ U-Multirank 2022
ลาดับ
สาขาวิชาที่เปิดประเมิน
หลักสูตรที่เปิดสอนของ
ที่
U-Multirank 2022
มทร.สุวรรณภูมิ
1 Architecture
หลักสูตรสถาปัตยกรรม
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
2 Bioengineering
3 Biology
4 Chemical Engineering
5 Chemistry
6 Civil Engineering,
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ปริญญาโทและปริญญาตรี)
7 Computer Science
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ
วส.
วส.
วท.
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ลาดับ
ที่
8
9
10
11
12
13
14

สาขาวิชาที่เปิดประเมิน
U-Multirank 2022

หลักสูตรที่เปิดสอนของ
มทร.สุวรรณภูมิ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Electrical Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโทและปริญญาตรี)
Environmental Engineering Materials Engineering
Mathematics
Mechanical Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
Physics
Production/Industrial
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
Engineering

คณะ
วส.

วส.
วส.

สาหรับการเข้าร่วมประเมินระบบ U-Multirank 2021 อยู่ระหว่างรอประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ประมาณปลายเดือนกัน ยายน 2564 ในขณะเดียวกั นนี้ระบบการประเมิน U-Multirank 2022 เริ่มเปิดระบบ
ให้ดาเนินการแล้ว โดยในขั้นแรกทาง U-Multirank ให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและเลือกสาขาวิชา
ที่จะเข้ารับการประเมินในระดับสาขาวิชา ผ่านระบบภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการประเมินระบบ U-Multirank 2022 ในระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบการประเมินระบบ U-Multirank 2022 ในระดับ
สาขาวิชาและระดับสถาบัน และมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบสาขาวิชาที่จะเข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank 2022 และให้เพิ่มหลักสูตรวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินในระดับสาขาวิชา
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) ประสานการดาเนินการในการกรอกข้อมูล
สาขาวิชาที่จะเข้ารับการประเมิน ในระบบ U-Multirank 2022 กับคณะทั้ง 6 คณะ และให้ยืนยันข้อมูล ภายในวันที่
29 กรกฎาคม 2564
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่
23 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangout Meet และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการ
ทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ตามหนังสือสานักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 1672, ว 1673 และ1674 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564) ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangout Meet เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล
(อาคาร 32) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธ ยา หันตรา จานวน 49 หน้า
โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สาหรับกรรมการ
ที่ไม่ได้มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 การดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดอาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รองอธิการบดี (ดร.อนุรั กษ์ เมฆพะโยม) รายงานว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิด
“อาคารบูรณมงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น
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ในการนี้ รองอธิ ก ารบดี (ดร.อนุ รั ก ษ์ เมฆพะโยม) เลขานุ ก ารคณะกรรมการฝ่ า ยอ านวยการ
ขอรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรเตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จพระรำชดำเนินเปิดอำคำร “บูรณมงคล” (อำคำร 32) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกรำคม 2565
ฝ่ายพิธีการ

เห็นควรรอผู้บริหารใหม่ เพือ่ กาหนดพิธีบวงสรวงต่อไป

ฝ่ายจัดทาหนังสือทีร่ ะลึกและของทีร่ ะลึก

ฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย

จัดทำจัดซือ้ จัดจ้ำงรำยกำรทีใ่ ช้งบประมำณ ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 482,000 บำท ได้แก่
470,000 บาท

- สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ
จ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์จัดนิทรรศการ
- คณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ

12,000 บาท

จ้างจัดทากล่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองอัจฉริยะจาลอง
ฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย (ต่อ)

ขอวงเงินในกำรดำเนินกำรในปี งบประมำณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,284,514 บำท ได้แก่
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดืม่

งบประมาณ

814,238.80 บาท

- คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม งบประมาณ

30,000.00 บาท

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ งบประมาณ

250,575.20 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์ฯ

งบประมาณ

20,000.00 บาท

- คณะบริหารธุรกิจฯ

งบประมาณ

32,000.00 บาท

- คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณ

77,700.00 บาท

ยังไม่สามารถดาเนินการตามแผนทีว่ างไว้ได้ ทัง้ เรื่องการเสนอของบประมาณ
การรับลงทะเบียน และการเตรียมอาหารและเครื่องดืม่ เนื่องจาก รอข้อมูล
จานวนผู้เข้าร่วมงานจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

ฝ่ายสวัสดิการและปฐมพยาบาล

ได้ประสานงานกับงานพัสดุเพือ่ กันเงินสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแล้ว
รอสานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดหน่วยปฐมพยาบาล
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับ ทราบการดาเนิน การเตรีย มความพร้อ มในการเปิด
“อาคารบูรณมงคล” วัน พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา และมอบรองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) ติดตามและรายงานความคืบหน้า
การดาเนินการให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป
3.2 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) รายงานว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน เปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์ ” ในวันอังคารที่
30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 125 วัน ที่คณะกรรมการทุกฝ่ายจะต้องดาเนินการ จึงขอรายงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ ดังนี้
1. งบประมาณในการดาเนินการรับเสด็จฯ รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการเตรียมความพร้อม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 2 ครั้ง ทั้งนี้
คาดว่าเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาในการรับเสด็จฯ จะมีการนัดประชุมบ่อยขึ้น
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4. รายการสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ของศูนย์นนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวนทั้งสิ้น 4 รายการ และได้ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด แต่อาจมีบางรายการ
ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากสัญญาจ้างบางรายการจะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคม 2564 ส่วนรายการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้นได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วว่า จะใช้วิธีจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษในการดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง มีระยะเวลาดาเนินการ 55 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการรับ
เสด็จฯ ประมาณหนึ่งอาทิตย์
5. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือเรียนเชิญผู้ที่มีความประสงค์จะทูลเกล้าฯ
ถวายเงิน และจัดส่งให้กับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานไปยังศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เพื่อเชิญชวนให้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และ
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มีศิษย์เก่าแจ้งความประสงค์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแล้ว จานวน 5 ราย มีรายการโอนเงินให้กับ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรีแล้ว จานวน 1 ราย
6. ขอเชิญชวนผู้บ ริห ารทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่ว ยงานและบุคคลที่ส นใจ
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ในการเสด็จพระราชดาเนินเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคาร
เลิ ศ สรรพวิ ท ย์ ” ในวั น อั ง คารที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ศูนย์นนทบุรี และมอบรองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) ติดตามและรายงานความคืบหน้า การ
ดาเนินการให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.1.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศแบบคาขอใช้อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) กล่าวว่า ตามที่กองกลางได้ร่วมหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แบบคาขอใช้
อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ รวมถึงการให้สิทธิ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์
ขอยกเว้น และ/หรือปรับลดค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ เพื่อให้การกาหนดแบบคาขอใช้อาคารสถานที่ และ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทุกศูนย์พื้นที่เป็นไปอย่าง
เหมาะสม นั้น
บัดนี้ กองกลางได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศแบบคาขอใช้อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้อาคารสถานที่ และเสนองานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว่ า ด้ ว ยการใช้ อ าคารสถานที่ ข อง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
2. (ร่าง) ประกาศแบบคาขอใช้อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณา (ร่ าง) ประกาศแบบคาขอใช้ อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อ าคารสถานที่
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ต รวจสอบและทบทวน ข้อ 4 นิย าม คาว่า “บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ” หมายถึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย และเคยปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย กรณี “บุคลากรที่ลาออก บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือ
บุคลากรที่ไม่ผ่านการทดลองงาน” ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทแล้วหรือไม่ ควรระบุให้ชัดเจน
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) ประสานกับรองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์)
และกองคลัง ในการพิจารณารายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้อาคารสถานที่ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. มอบกองกลางนา (ร่าง) ประกาศแบบคาขอใช้อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
อาคารสถานที่ ให้งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
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 7/2564
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 8/2564 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2564 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Google Hangouts Meet
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5.2 รายงานนักศึกษาหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้รับรายงานจากงานหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.15 นาที ผ่านระบบออนไลน์ว่า นักศึกษาที่อยู่หอพักหญิง
ห้อง 3213 จานวน 3 ราย มีอาการคันคอ มีเสมหะ ไอ มีน้ามูก เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. รายชื่อนักศึกษา ห้อง 3213 จานวน 3 ราย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี้
- นางสาวปภาวดี กล้าหาญ (วท.) มีอาการคันคอ มีเสมหะ ปวดหัวนิดหน่อย จมูกได้กลิ่นปกติ
- นางสาวภัทธนันท์ นาน้าเชี่ยว (ศศ.) มีอาการไอเล็กน้อย มีน้ามูก จมูกได้กลิ่นปกติ
- นางสาวชมาพร แสงศรีจันทร์ (ศศ.) มีอาการไอ มีเสมหะ จมูกได้กลิ่นปกติ
2. การประสานงานกับโรงพยาบาล
- งานหอพักนักศึกษานานักศึกษากลุ่มรอตรวจยืนยันการติดเชื้อ จานวน 3 ราย ไปศูนย์เวชปฏิบัติ
ครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอตรวจรอบเวลาประมาณ 13.00 น. จึงได้นา
นักศึกษากลับหอพักนักศึกษาก่อน
- งานหอพักนักศึกษานานักศึกษากลุ่มรอตรวจยืนยันการติดเชื้อ จานวน 3 ราย คือนางสาวภัทธนันท์
และนางสาวชมาพร ที่มีผลตรวจโควิด Antigen Test Kit เป็นบวก (พบเชื้อ) และมีหนังสือส่งตัวจาก รพ.สต.หันตรา
ไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และได้นานางสาวปภาวดี
ที่มีผลตรวจโควิด Antigen Test Kit เป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) และไม่มีหนังสือส่งตัวจาก รพ.สต.หันตรา ไปปรึกษา
กับเจ้าหน้าที่และดาเนินการด้านเอกสารต่างๆ ให้กับนางสาวปภาวดี จนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมกันทั้ง 3 ราย
เวลา 14.20 น. เสร็จแล้วนานักศึกษากลับหอพักนักศึกษารอผลการตรวจประมาณ 2-3 วันต่อไป
- งานหอพักนักศึกษา ได้ให้นักศึกษาทั้ง 3 ราย กักตัว สังเกตอาการ และให้นักศึกษาจัดทา
Timeline ย้อนหลังไป 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อตรวจสอบว่า
นักศึกษาไปสถานที่ใดมาบ้าง
- งานหอพักนักศึกษา ได้มีการประกาศแจ้งการกักตัวนักศึกษาภายในหอพัก และแจ้งนักศึกษา
ที่อยู่ภายในหอพักทั้งหมดทราบ
- งานหอพักนักศึกษา ประสานนายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัย
แจ้งผลการนานักศึกษาไปตรวจหาเชื้อที่ ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการ
ตรวจทั้ง 3 ราย เรียบร้อยแล้ว และได้รับคาแนะนาว่าให้รอผลการตรวจหากครบ 2 วันแล้ว ยังไม่มีการแจ้งผลการ
ตรวจให้แจ้งท่านเพื่อช่วยประสานงานให้ต่อไป และระหว่างรอผลตรวจหากนักศึกษามีอาการไม่ปกติให้รีบแจ้งท่าน
เพื่อประสานงานช่วยเหลือต่อไป
3. สิ่งของอุปโภค – บริโภค และได้รับความอนุเคราะห์ มีดังนี้
- คณะศิล ปศาสตร์ นาขนม ยา ของใช้ม าให้นัก ศึก ษา และนาที่ท ดสอบ Antigen Test Kit
มาให้กับนักศึกษา ทั้ง 3 ราย
- คณะวิทยาศาสตร์ มีการประสานงานและให้ความดูแลนักศึกษาตลอดเวลา
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- ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนกรณ์กุล นาข้าวกล่องมาให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ นาน้าดื่มมาให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
- ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบเงิน 14,000 บาท และ
ได้จัดซื้อชุด PPE จานวน 50 ชุด ถุงมือยาง 2 กล่อง
4. รายชื่อนักศึกษาที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับนักศึกษา ห้อง 3213 มีดังนี้
- นางสาวน้าหวาน มีอาการตัวอุ่นๆ เหมือนจะเป็นไข้
- นางสาวปูเป้ วันดี มีอาการตัวอุ่นๆ แต่ไม่มีไข้
- นางสาวแดง ใจบุญ มีอาการตัวอุ่นๆ ปวดหัวนิดหน่อย
- นางสาวพรรษา พวงภู่ มีอาการตัวร้อนบางเวลา กลืนน้าลายไม่ค่อยสะดวก มีเสมหะ
*นักศึกษาทั้ง 4 ราย กักตัวอยู่ภายในหอพักนักศึกษา เพื่อสังเกตอาการต่อไป*
ทั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ ในการดูแล
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงได้มีการประสานงานกับรองอธิการบดี (อาจาร์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
และรายงานให้ผู้อานวยการกองกลาง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี คณบดีทั้ง 2 คณะ และอธิการบดีทราบ
เรียบร้อยแล้ว
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดซื้อ
อุป กรณ์ที่จ าเป็ น ในกรณีเร่ งด่ว น หอพักนักศึกษามีงบประมาณในเรื่ องของค่าตอบแทน ใช้ส อย และค่าวัส ดุ
สามารถดาเนินการได้ทันที ไม่ต้องส่งเรื่องมาที่มหาวิทยาลัย ต้องมีการตัดสินใจทันที เนื่องจากเป็นสถานการณ์
เร่งด่วน ขณะเดียวกันเรื่องของห้องพัก การจัดนักศึกษาพักอยู่ภายในหอพัก มีกระบวนการคัดแยกอย่างไร ต้องรีบ
ดาเนินการ และการประสานงานกับโรงพยาบาลสนาม โดยหลักการการเข้าสู่โรงพยาบาลสนามต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงพยาบาลกาหนด รวมทั้งมีประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของชุดตรวจ Antigen Test Kit ถึงผล
จะออกมาเป็นบวกแต่กระบวนการยังไม่เข้าระบบ และได้มีการแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้แก้ปัญหาเรื่องนี้
เนื่ อ งจากตั ว เลขมี จานวนเพิ่ ม มากขึ้ น หากรวมการตรวจแบบ Antigen Test Kit ตั ว เลขอาจจะสู ง กว่ า นี้
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางแผน อาทิ การจัดส่งหนังสือ สามารถดาเนินการ
ได้รวดเร็วมากกว่านี้ ชุด PPE น้ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ สเปรย์ สานักงานอธิการบดีได้ มีการประสานงาน
ไว้ให้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หากต้องรอหนังสือสั่งการอาจจะเกิดความล่าช้า และเห็นควรมอบรองอธิการบดี
(ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) วางแผนในการจัดทามาตรการการรับวัคซีนของนักศึกษาไว้ด้วย เนื่องจากสานักงาน
อธิการบดีได้มีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนและจัดส่งไปยัง สป.อว. เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดเตรียมข้อมูลนักศึกษาภายในหอพักไว้ ล่วงหน้า หากมหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใดสามารถดาเนินการได้ทันที
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาต้องมีการประชุมเรื่องนี้โดยเร่งด่วน
เพื่อวางแผนในการจัดทามาตรการการป้องกันการติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาภายใน
หอพักศึกษา เนื่องจากในหอพักนักศึกษาไม่ได้มีนักศึกษาที่เป็นผู้ป่วยอาศัยอยู่เท่านั้น ทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในตึก
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เดียวกันมีความเสี่ยงทั้งหมด เพราะฉะนั้นงานหอพักนักศึกษาจึงต้องมีการวางแผน มีกระบวนการในการป้องกัน
อย่ างไร และเห็ น ด้ว ยกับ ผู้ อานวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒ นพงศ์ วรรณวิไล) ที่ได้ให้ ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของบุคลากรนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ในเรื่องสวัสดิการไม่สามารถนาไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้
อาจจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติในหลักการเพื่อขอแก้ไขข้อบังคับฯ ฉบับนี้โดยด่วน กรณีที่มีความ
จาเป็นหรือเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะนางบประมาณในส่วนนี้มาใช้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรได้ทันที
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย รับทราบรายงานนักศึกษาหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และมอบรองอธิ การบดี (ดร.อนุ รั กษ์ เมฆพะโยม) ประสานการด าเนิ นการกั บงานหอพั กนั กศึ กษา
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดทามาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาภายใน
หอพักนักศึกษา โดยเร่งด่วน
5.3 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) กล่าวว่า ขอความอนุเคราะห์คณบดี
และหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านจัดส่งข้อมูล การสารวจความต้องการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษาในเดือน
สิงหาคม 2564 มายังสานักงานอธิการบดีโดยด่วน เพื่อที่สานักงานอธิการบดีจะได้ประสานการดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) สอบถามว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อมูลจานวนนักศึ กษา และ
จานวนบุคลากรอยู่แล้ว ประเด็นที่ต้องการเสนอ คือ ยกตัวอย่างในประเด็นของมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
มีปัญหาในเรื่องของวัคซีนค่อนข้างมากพอสมควร เนื่องจากศูนย์สุพรรณบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนจานวนน้อย
ซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรวัคซีน จาก อว. จานวน 20 โดส เท่ากับได้รับการฉีดวัคซีน จานวน 20
คน เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรทั้งหมดของศูนย์สุพรรณบุรี ซึ่งมีจานวนกว่า 200 คน เทียบเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
และบุคลากรหลายคนเป็นกังวล เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ศูนย์พักคอย และเป็นไปได้ห รือไม่
ที่มหาวิทยาลัยจะมอบหมายหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในการดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือ อว. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถเดินทางมาฉีดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาได้
ทั้งหมด หากบุคลการหรือนักศึกษาคนใดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนตามกาหนดให้ถือว่า
สละสิทธิ์ไป ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับ อว. น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ที่ จ ะให้ แ ต่ ล ะศู น ย์ พื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานเอง และหากมี ก ารจั ด สรรวั ค ซี น ภายในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ม าให้
มหาวิทยาลั ย แล้ ว มหาวิทยาลั ย ก็ตั ดรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรวัค ซีน ออก ทั้งนี้ อยากให้ มหาวิ ท ยาลั ย มอง
ในภาพรวมว่าจะมีส่วนช่วยบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ในศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และนนทบุรี ได้รับการฉีดวัคซีนในเปอร์เซ็นต์
ค่อนข้างสูง เกิน 50% มีศูน ย์สุพรรณบุรีที่เดี่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงแค่ 10% จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย
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ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) กล่าวชี้แจงว่า ข้อมูลที่รองอธิการบดี
(ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) ได้กล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยได้ จัดส่งข้อมูลไปยัง สป.อว. ในภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งจานวน
ของบุคลากรและจานวนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และมีบางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเลย ทั้ง นี้
ขอเรียนให้ทราบว่าการจัดสรรวัคซีนไม่ได้เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานเสนอทั้งหมด ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การจัดสรรวัคซีนจาก อว. อาทิ ศูนย์นนทบุรี ได้รับจัดสรร จานวน 909 โดส ของศูนย์พระนครศรีอยุธยา ได้รับ
จัดสรร จานวน 290 โดส และศูน ย์สุพรรณบุรี จานวน 20 โดส ข้อมูล เหล่านี้คือวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจาก อว.
ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลายหน่วยงาน อาทิ ได้รับวัคซีนจากโรงพยาบาลสนาม จานวน 53 โดส ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
149 โดส และมีบุคลากรหลายส่วนที่เดินทางไปฉีดวัคซีนในโครงการต่าง ๆ ที่นอกเหนือ เช่น โครงการหมอพร้อม
เป็นต้น หากมีการจัดสรรวัคซีนมาลงที่พระนครศรีอยุธยาจะดาเนินการจัดสรรให้กับบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรีทันที
เนื่องจากสานักงานอธิการบดีได้มีการจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และมอบผู้ อานวยการกองบริหารทรัพยากรสุ พรรณบุรี (นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์) ประสาน
การด าเนิ นการกั บผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี ในการเจรจาขอรั บวั คซี นกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อจัดหาวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในศูนย์พื้นทีส่ ุพรรณบุรีต่อไป
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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