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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 8/2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet
เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
2. อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
3. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
4. ผศ.ชลอ หนูอินทร์
5. ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน
6. ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
7. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์
8. อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์
9. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
10. อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
11. ผศ.เดชา พลเสน
12. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
13. ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี
14. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
15. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
16. ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
17. ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
18. ดร.เอกชัย เนาวนิช
19. นางสาวทิพย์วัน สุขสัน
20. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
21. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ สานักงานอธิการบดี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
2. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
3. อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
4. ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุงผล
5. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง

รองอธิการบดี (ติดราชการ)
รองอธิการบดี (ติดราชการ)
รองอธิการบดี (ติดราชการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุศนา อนงค์เวช
2. นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
3. นางสาววิยะดา นุชพันธุ์
4. นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
5. นายชัชวาลย์ วิงวอน

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี กองพัฒนานักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ โดยเป็นการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ Google
Hangouts Meet และให้ผู้เข้าร่ว มประชุมแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม พร้อมทั้งมอบ
ฝ่ายเลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการที่อยู่ภายในห้องประชุมและที่มิได้อยู่ในห้องประชุม ตามพระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ ก ารบดี (นายพั ฒนพงศ์ วรรณวิ ไล) เลขานุ การคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการที่ปรากฏในระบบ Google Hangouts Meet ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่ว มประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) จานวน 2 ท่า น
ประกอบด้วย อธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุ รินทร์วัฒนา) ประธานที่ ประชุ ม และผู้ อานวยการส านั กงานอธิ การบดี
(นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) เลขานุ การที่ประชุม ส่ ว นคณะกรรมการที่ประชุม ณ สถานที่อื่น จานวน 18 ท่าน
ประกอบด้ว ย รองอธิการบดี (อาจารย์ พงศ์วิทย์ วุฒิ วิริยะ) รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) รองอธิการบดี
(ผศ.ชลอ หนูอินทร์) รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) คณบดี
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัย วิท เฉลิม นนท์) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวุฒิ ตุ้ม ทอง)
คณบดีคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ) แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อิ นทร์ )
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย เนาวนิช) และผู้อานวยการสานักส่งเสริม
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วิช าการและงานทะเบี ย น (นางสาวทิพย์วัน สุ ขสั น ) ส่ ว นผู้ ไม่มาประชุม จานวน 5 ท่าน คือ รองอธิก ารบดี
(รศ. ดร.กิ ตติ บุ ญเลิ ศนิ รั น ดร์ ) ติ ดราชการ รองอธิ การบดี (รศ. ดร.ทรงวิ ทย์ เจริ ญกิ จธนลาภ) ติ ดราชการ
รองอธิ การบดี (อาจารย์ จิ ระวั ฒน์ ใจอ่อนน้ อม) ติดราชการ ผู้ ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.อ านาจ จ ารั ส จรุ ง ผล)
ติดราชการ และประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ (น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง) ลาประชุม มีผู้ เข้าร่วมชี้แจง
ณ สถานที่อื่น จานวน 5 ท่าน คือ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) ผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก โพธิ์งาม) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาววิยะดา นุชพันธุ์)
ผู้อานวยการกองคลัง (นางสาวอภิญ ญา สกุล พราหมณ์) นายชัช วาลย์ วิง วอน นัก วิช าการเงินและบัญชี
มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดประชุมอยู่ภายในห้องประชุม จานวน 1 ท่าน คือ นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น ผู้ช่วยเลขานุการ
จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอขอบคุณ
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน คณบดีทั้ง 6 คณะ ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก และ
ผู้ อ านวยการกองทุ กหน่ วยงาน ที่ ร่ วมกั นปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ นอย่ างดี ท าให้ การด าเนิ นงานของมหาวิทยาลั ยเป็นไป
อย่ างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้ ทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีผลงาน
ในการปฏิ บั ติ งาน ประพฤติ สิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ และดี งาม เพื่ อที่ จะน าพามหาวิ ทยาลั ยให้ มี ความเจริ ญก้ าวหน้ า
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.1.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจัดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน เป็นการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ระหว่าง
วั น ที่ 26 – 27 สิ ง หาคม 2564 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 4 อาคารบู ร ณมงคล
(อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น ซึ่งการตรวจประเมินฯ
ประจาปีการศึกษา 2563 มีรายนามคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1. รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ตาแหน่ง ผู้ประเมินอิสระ/ข้าราชการบานาญ อดีตรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สุบิน ยุระรัช ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย/อาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ผศ. ดร.ศศิธร วชิระปัญญาพงศ์ ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและ
กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
1. ผศ. ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
2. ผศ. ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
ในการนี้ ขอให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ กองส่งเสริมคุณภาพได้ส่งกาหนดตรวจประเมินฯ ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดกาหนดการตรวจ
ประเมินฯ ตาม QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564
ชื่อระเบียบวาระ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.4 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ต่ าง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดต่าง ๆ ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 30 มิถุนายน 2564 และมีมติมอบกองนโยบาย
และแผนดาเนินการ ดังนี้
1. ติ ดตามผลการด าเนิ นงานตั วชี้ วั ดความส าเร็ จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ปรั บแก้ ไขประเด็ นยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
มหาวิทยาลัยจากเดิม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ แก้ไขเป็น
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563
ถึง พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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1.2.6 การประเมินสมรรถนะทางด้าน IT
ของนั กศึ กษาที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ ในระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจาปีการศึกษา
2563

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2051
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564)
กองนโยบายและแผนจะมีการติดตามใน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กาหนด ในการ
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่
20 สิงหาคม 2564 นี้
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
การประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่ ในระดั บปริญญาตรีชั้ นปี สุ ดท้ าย ประจ าปี
การศึ กษา 2563 และมอบส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยี สารสนเทศปรั บแก้ ไขผลการประเมิ น
สมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น
ให้ถูกต้องและนามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2050
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุม ดังนี้
ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ได้ดาเนินการปรับแก้ไขผลการประเมินสมรรถนะทางด้าน
IT ของนั กศึ กษาคณะบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยี
สารสนเทศเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎในระเบียบ
วาระสื บเนื่ อง วาระที่ 3.1 การประเมิ นสมรรถนะ
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.2.7 รายงานสรุปผลการประชุมนายกสภา
ผู้บริหารทุกท่าน/
มหาวิ ทยาลั ยและอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
เทคโนโลยี ราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้ งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
4/2564
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

1.2.8 การประเมินระบบ U-Multirank
2022 ในระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)/

คณะ 6 คณะ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทางด้ าน IT ของนั กศึ กษาที่ กาลั งศึ กษาอยู่ ในระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจาปีการศึกษา 2563
มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบ
รายงานสรุปผลการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.)
ครั้ งที่ 4/2564 และขอให้ ผู้ บริ หารทุ กท่ านพิ จารณา
แนวทางตามนโยบายและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับใช้
ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2041
ถึง 2050 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564)
มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบ
การประเมินระบบ U-Multirank 2022 ในระดับสาขาวิชา
และระดับสถาบัน และมีมติ ดังนี้
1. เห็ นชอบสาขาวิ ชาที่ จะเข้ ารั บการประเมิ น
ในระบบ U-Multirank 2022 และให้ เพิ่ มหลั กสู ตร
วิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ เข้ ารั บการประเมิ นในระดั บ
สาขาวิชา
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
ประสานการดาเนินการในการกรอกข้อมู ลสาขาวิชา
ที่จะเข้ารับการประเมิน ในระบบ U-Multirank 2022
กับคณะทั้ง 6 คณะ และให้ยืนยันข้อมูล ภายในวันที่
29 กรกฎาคม 2564
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2043
และ 2045 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
ได้ส่งข้อมูลชื่อสาขาวิชาที่จะเข้ารับการประเมินในระบบ
U-Multirank 2022 แล้ ว รอด าเนิ นการในขั้ นถั ดไป และ
กองส่ งเสริมคุณภาพอยู่ระหว่ างด าเนินการจั ดทาคาสั่ง
คณะกรรมการดาเนินการสาหรับการเข้ารับการประเมิน
ในระบบ U-Multirank 2022

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

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
การดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคาร
บู ร ณมงคล” วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรี อยุธยา หั นตรา และมอบรองอธิการบดี
(ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) ติดตามและรายงานความ
คืบหน้าการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2042
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุม ดังนี้
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) แจ้งว่า
คณะกรรมการทุ กฝ่ ายอยู่ ระหว่ างการด าเนิ นการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจั ดเตรี ยมการใช้
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือน
ตุลาคม 2564 ต่อไป
3.2 การด าเนิ นการเตรี ยมความพร้ อม
รองอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
เปิ ด “อาคารเลิ ศสรรพวิ ทย์ ” ในวั นอังคารที่ (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) การด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อมเปิ ด “อาคาร
เลิศสรรพวิทย์” ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 พิ จารณา (ร่ าง) ประกาศแบบค าขอ
ใช้ อาคารสถานที่ และอั ตราค่ าธรรมเนี ยม
การใช้อาคารสถานที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี และมอบรองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์
ใจอ่ อนน้ อม) ติ ด ตามและรายงานความคื บหน้ า
การดาเนินการให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2044
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุม ดังนี้
รองอธิ การบดี (อาจารย์ จิ ระวั ฒน์ ใจอ่ อนน้ อม)
ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฎอยู่ ในวาระสื บเนื่ อง วาระที่ 3.3 การด าเนิ นการ
เตรี ยมความพร้ อมเปิ ด “อาคารเลิ ศสรรพวิ ทย์ ” ในวั น
อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.ชลอ หนูอินทร์)/
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์)/
กองคลัง/กองกลาง/
กองบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ
ในหลักการ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ตรวจสอบและทบทวน ข้อ 4 นิยาม คาว่า
“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคลากรของ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ที่ ยั ง
ปฏิ บั ติ งานอยู่ ในมหาวิ ทยาลั ย และเคยปฏิ บั ติ งาน
ในมหาวิ ทยาลัย กรณี “บุ คลากรที่ ลาออก บุ คลากร
ที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา
สั้น ๆ หรือ บุคลากรที่ไม่ผ่านการทดลองงานครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภทแล้วหรือไม่ ควรระบุให้ชัดเจน
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์)
ประสานกั บรองอธิ การบดี (ผศ.ชลอ หนู อิ นทร์ ) และ
กองคลัง ในการพิจารณารายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
การขอใช้ อาคารสถานที่ ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. มอบกองกลางน า (ร่ าง) ประกาศแบบค าขอใช้
อาคารสถานที่ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่
ให้ งานกฎหมายและนิ ติ การ กองบริ หารงานบุ คคล
ตรวจสอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2041
และ2052 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
กองกลางได้ดาเนินการประสานกับรองอธิการบดี
(ผศ.ชลอ หนู อิ นทร์ ) และขอความอนุ เคราะห์ งาน
กฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ
(ร่าง) ประกาศแบบคาขอใช้อาคารสถานที่ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง
งานกฎหมายและนิติการตรวจสอบ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.2 รายงานนั กศึกษาหอพักติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รองอธิการบดี
(ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานนั กศึ กษาหอพั กติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) และมอบรองอธิ การบดี (ดร.อนุ รั กษ์
เมฆพะโยม) ประสานการด าเนิ นการกั บงานหอพั ก
นั กศึ กษา กองพั ฒนานักศึกษา เพื่อจั ดท ามาตรการ
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของนักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา โดยเร่งด่วน
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2042
และ2053 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) ได้มอบ
กองพั ฒนานั กศึ กษารวบรวมรายชื่ อนั กศึ กษาที่ ฉี ด
วั คซี นของทุ กคณะ และอยู่ ระหว่ างการด าเนิ นการ
รวบรวมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบต่อไป
2. กองพัฒนานักศึกษาได้ดาเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอพักโดยเร่งด่วนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่
30 กรกฎาคม 2564 ผ่ านระบบออนไลน์ เพื่ อพิ จารณา
การจัดทามาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของนั กศึกษาภายในหอพั กนั กศึกษา ซึ่ งที่ ผ่ านมางาน
หอพักนักศึกษา ได้มีการจัดทาประกาศที่เกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ ปั จจุ บั นอยู่ ตลอดเวลาซึ่ งเป็ นข้ อปฏิ บั ติ
ในการพั กอยู่ ในหอพั ก ข้อปฏิบั ติ ในการเดิ นทางกลั บ
เข้ าหอพั ก และมาตรการข้ อปฏิ บั ติ ต่ างๆ โดยอ้ างอิ ง
มาตการข้อปฏิบั ติ ตามประกาศ/คาสั่งของมหาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิ ทยาศาสาตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม (อว.) รายละเอี ยด
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารหอพั ก
ครั้งที่ 2/2564 กรณี เร่งด่ วน ทั้ งนี้ สามารถดาวน์โหลด
รายงานการประชุมได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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5.3 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรสุพรรณบุรี/
ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และมอบผู้อานวยการกองบริหาร
ทรั พยากรสุ พรรณบุ รี (นายปิ ติ ชน เปี่ ยมบริบู รณ์ )
ประสานการด าเนิ นการกั บผู้ อ านวยการส านั กงาน
อธิ การบดี ในการเจรจาขอรั บวั คซี นกั บหน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวัคซีนให้กับบุคลากรและ
นักศึกษาในศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรีต่อไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 7/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2047
และ2054 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) และมีผลการ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุ รี
ได้ประสานกับ ว่าที่ ร.ต.ภูวฤณ ภูริธรจินดา ส.อบจ.เขต
อ.สามชุก ผู้ประสานวัคซีน เขต อ.สามชุก ในการขอรับ
จัดสรรวัคซีนแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบติดตาม
วาระ 5.3 และท่ านสามารถดาวน์ โหลดเอกสารแนบ
ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

2. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้ประสานงาน
กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ทาง สป.อว. แจ้ งว่ า ต้ องรอผลการจั ดสรรวัคซีนจาก
กรมควบคุมโรคให้กับ สป.อว.
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
29 กรกฎาคม 2564
มติ ที่ประชุม คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
1.2.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิ จารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

กองคลัง/
กองบริหารงานบุคคล/
กองนโยบายและแผน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
เห็นชอบกรอบวงเงินการจัดทาคาเสนอของบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลสุวรรณภูมิที่หน่วยงาน
ได้ เสนอขอมา และกองนโยบายและแผนได้ รวบรวม
และพิจารณาภายใต้ประมาณการรายรับ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวังแบบเต็มจานวนไม่ได้ปรับลดค่าบารุง
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดทา
งบประมาณแบบสมดุลที่ 241,926,000 บาท และมีมติ
ดังนี้
1. มอบกองคลัง ประสานการดาเนินการหารือกับ
งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล เพื่อให้
นิติกรได้ให้ความเห็นในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ประจาตาแหน่งของหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน
สานัก
2. มอบกองนโยบายและแผนทบทวนและปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์ สิ นพิ จารณาในเดื อนสิ งหาคม 2564 โดยจั ดท า
ข้อมูลในรูปแบบ PowerPoint จาแนกเป็นมิติให้ชัดเจน
เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และนาเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิ ทยาลั ยในเดื อนกันยายน 2564 เพื่ อพิ จารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
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5.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 1/2564

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริ หารมหาวิ ทยาลั ย จากการประชุ ม วาระพิ เศษ
ครั้ งที่ 1/2564 (ตามหนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี
ที่ อว 0656.01/2085 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564)
1. กองคลังได้ดาเนินการจัดทาหนังสือหารือการ
จ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับ
แต่ งตั้ งรั กษาราชการแทนหั วหน้ าส านั กงานคณบดี
สถาบัน สานัก ไปยังกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว
(ตามหนั งสื อกองคลั ง ที่ อว 0656.03/992 ลงวั นที่
11 สิงหาคม 2564)
2.กองนโยบายและแผนได้ ปรับแก้ รายละเอียด
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเรี ยบร้ อยแล้ ว และน าเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัย เพื่อนาเข้าระเบียบวาระการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พย์ สิ นแล้ ว
(ตามหนังสือกองนโยบายและแผนที่ อว 0656.04/435
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย ที่ประชุม
รับทราบการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึ กษา ประจาปี
การศึ กษา 1/2564 และมอบส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการ
และงานทะเบี ยนประสานการด าเนิ นการไปยั งคณะ
ทั้ ง 6 คณะ ในการแจ้ งให้ นั กศึ กษาเข้ายื นยั นรั บสิ ทธิ์
ตามมาตรการการลดภาระค่ าใช้ จ่ ายด้ านการศึ กษา
พร้ อมกั บแจ้ งรายชื่ อนั กศึ กษา จ านวน 127 ราย
ที่มีสถานะการเป็นนักศึกษามากกว่า 1 สถาบัน เพื่อให้
นักศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบว่าจะรับสิทธิ์ส่วนลด
จากหลั กสู ตรหรือสถาบั นแห่ งใด ตั้ งแต่ วั นที่ 15 – 30
สิงหาคม 2564
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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
บริ หารมหาวิ ทยาลั ย จากการประชุ ม วาระพิ เศษ
ครั้ งที่ 1/2564 (ตามหนั งสื อส านั กงานอธิ การบดี
ที่ อว 0656.01/2086 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564)
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นได้
ด าเนิ นการแจ้ งรายชื่ อนั กศึ กษาที่ ได้ รั บสิ ทธิ์ ซ้ ากั บ
สถาบันอื่น จานวน 127 คน ไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว
(ตามหนั งสือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ อว 0656.17/ว 1523 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564)

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้อานวยการกองคลัง (นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติ มอบกองคลัง ประสานการดาเนินการหารือกับงาน
กฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล เพื่อให้นิติกรได้ให้ความเห็นในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
และค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน สานัก นั้น
ในการนี้ กองคลัง ได้ดาเนินการจั ดทาหนังสื อขอหารือการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทน
ให้ แก่ผู้ ที่ได้รั บแต่งตั้ งรั กษาราชการแทนหั วหน้ าส านั กงานคณบดี สถาบัน ส านัก ไปยังงานกฎหมายและนิ ติ การ
กองบริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือกองคลัง ที่ อว 0656.03/992 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) เพื่อขอ
หารือถึงความชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
สถาบัน สานัก ว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนสาหรับผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 ตามข้ 3 “ผู้ รั กษาราชการแทนผู้ บริ หาร” หมายความว่ า ผู้ ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ รั กษาราชการแทน
ในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะ
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เทียบเท่า ได้หมายความรวมถึง หัวหน้าสานักงาน คณบดี สถาบัน สานัก อยู่แล้วหรือไม่ และถ้าหมายความรวมอยู่แล้ว
กองคลังสามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน สานั ก
ที่ได้รับการแต่งตั้งได้เลยหรือต้องให้เป็นไปตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับฯ ที่กล่าวว่า ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้
ซึ่งบัญชีแนบท้ายข้อบังคับได้กาหนดตาแหน่งและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี กลุ่มที่ 2 ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ทั้ งนี้ กองบริ หารงานบุ คคล งานกฎหมายและนิ ติ กร ได้ ท าหนั งสื อ ตอบกลั บมายั งกองคลั ง เรื่ อง
การหารือเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน
สานัก (ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/1495 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564) โดยงานกฎหมายและ
นิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบประเด็นที่หารือตามคานิยามในข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนสาหรับผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ของคาว่า “ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษา
ราชการแทนในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า พบว่า ตามความในมาตรา 8 วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 กาหนดให้ คณะ อาจแบ่งส่ วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ภาควิชา กองหรื อ ส่ วนราชการ
ที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าภาควิ ชาหรื อกอง และสถาบั น ส านั กหรื อส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานผู้อานวยการ กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง ดังนั้น หัวหน้างานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า จึงหมายความรวมถึงหัวหน้าสานักงาน
คณบดี สถาบัน สานักด้วย
เนื่องจากในบัญชีแนบท้ายแห่งข้อบังคับฯ มิได้กาหนดตาแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
หัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน สานัก ไว้เป็นการเฉพาะ ถือเป็นกรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ฉบับดังกล่าว การเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าสานักงานคณบดี สถาบัน สานัก จึงเห็นควร
ให้กองคลังเสนอสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8
ของข้อบังคับดังกล่าว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.2.3 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณและรายรั บจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 31 กรกฎาคม 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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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
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
31 กรกฎาคม2564 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 3,100,000.00 บาท อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ในงวดงานที่ 1 ดาเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ วร้อยละ 50 คงเหลื องานติดตั้งรั้ว ตาข่ายโดยรอบสนามอีกร้อยละ 25
งานติดตั้งรากฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างร้อยละ 25 คาดว่าตรวจรับงวดงานที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากรอ
ผลการตรวจสอบวัส ดุ ทั้งนี้ ไม่มีผ ลต่อการส่ งมอบงวดงานที่ 2-3 และคาดว่าดาเนินการก่อสร้างเป็นไปตาม
งวดงานในสัญญา 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
ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้าของรายการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ เนื่องจากตามรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
รองอธิการบดี (ผศ.สุ วิทย์ วงษ์ยืน) กล่าวชี้แจงว่า ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่าหากดาเนินการ
ไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา ทางผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงิน เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถกันเงินเหลื่อมปีได้
ส่วนการดาเนินการได้มีการเทพื้นไปเกินกว่า 50% แล้ว ทางคณะกรรมการควบคุม งานก่อสร้าง กรรมการตรวจ
การจ้างและผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมร่วมกันและแจ้งว่าจะดาเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 19 กันยายน 2564
ถือว่าดาเนินการเป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้
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 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
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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 31 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
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563-31 กรกฎาคม 2564
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 790,676,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 674,403,736.49 บาท
คิดเป็นร้อยละ 85.29 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3-5 ในเอกสารแนบ 2)
2.2 รายจ่ายประจา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 605,171,800.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน
608,299,468.20 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 542,067,504.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.11
2.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 185,504,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน
182,376,831.80 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 132,336,231.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.56 สถานะกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 ในเอกสารแนบ 2) ดังนี้
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ตารางที่ 1 สถานะกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผู กพัน งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. รอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง
2. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

รายการครุภัณฑ์
24
0
24

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7
6
1

รวม
31
6
25

รายการลงทุนรอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง จานวน 6 รายการ มีผลดาเนินงาน ดังนี้
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 1,487,000.00 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่ายอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 1-3 คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานที่ 1-3 วันที่ 7 กันยายน 2564 เริ่มต้น
สัญญาวันที่ 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
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาบลย่านยาว อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วงเงินตามสัญญา 1,858,000.00 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 1-3 คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานที่ 1-3 วันที่ 7 กันยายน 2564 เริ่มต้นสัญญา
วันที่ 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
- ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา 1 รายการ กองกลาง วงเงินตามสัญญา 11,950,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 8,365,000.00 บาท ส่ง
เบิ กจ่ ายงวดที่ 3 วั นที่ 13 กรกฎาคม 2564 คาดว่ าบริ ษั ทส่ งงวดงาน และคณะกรรมการตรวจรั บงวดที่ 4 วั นที่
11 สิงหาคม 2564 คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (จานวน 5 งวดงาน 140 วัน)
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการผู้ควบคุมงานพิจารณาในการขอขยายระยะเวลาในการ
ก่อสร้างครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คาดว่าขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 จานวน 30 วัน จากเดิม 140 วัน
เป็น 170 วัน สิ้นสุดสัญญาของการขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2564
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- ปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี วงเงินตามสัญญา 29,960,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 20,972,000.00 บาท
อยู่ ระหว่างดาเนิ นงานในงวดงานที่ 5 ร้ อยละ 55 คาดว่ากันเงินเหลื่ อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 งวด งวดที่ 6
จานวน 2,996,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (จานวน 6 งวดงาน 270 วัน)
หมายเหตุ : ขอขยายระยะเวลาจานวน 60 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2564
- อาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี วงเงินตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 17,100,000.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานในงวดงานที่ 1-2 ร้อยละ 70 คงเหลืองานล้อมรั้ว ร้อยละ 55 และงานตอกเสาเข็ม ร้อยละ 40 คาดว่าบริษัท
ส่งมอบงวดงานที่ 1-2 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ 1-2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และ
งวดงานที่ 3 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 กันยายน 2564 คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3
งวด งวดที่ 1-3 จานวน 15,744,000.00 บาท และคาดว่าจะกันเงินเหลื่อมปี 2564 ในงวดที่ 4 จานวน 1,356,000.00
บาท
- 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
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี การดาเนินงานก่อสร้าง จานวน
7 งวดงาน วงเงินตามสัญญา 11,850,000.00 บาท อยู่ระหว่างการดาเนินงานในงวดงานที่ 1 สิ้นสุดสัญญางวดงานที่ 2
วันที่ 24 กันยายน 2564 คาดว่ากันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 5 งวด งวดที่ 3-7 จานวน 9,480,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 13 มีนาคม 2565
ประธานที่ประชุมสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการรายการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน และ
รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เบิกจ่ายทันตามกาหนดเวลาหรือไม่
รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) กล่าวชี้แจงว่า ได้หารือกับงานพัสดุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
และคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ทางพัสดุแจ้งว่ารายการก่อสร้างทั้ง 2 รายการ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตาม
กาหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
ประธานที่ประชุมสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการรายการปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และ
อาคาร 7 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอมเองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของอาคาร 4 อาคาร 5 และอาคาร 6
การดาเนินการในส่วนของอาคาร 4 จะเริ่มทุบวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขนย้ายและกั้นแผง
จราจรให้สามารถเดินทางเข้า – ออกได้สะดวก
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3. รายงานผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–30 มิถุนายน 2564
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

ประเภทรายรับ

รวมทั้งสิ้น
1

รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2
3

รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ
(เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน

4

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน

5

รายได้อื่น ๆ

ประมาณการ
รายรับ
100%
234,883,300.00

จัดสรร (100%)

205,883,300.00

205,883,300.00

187,704,200.00

143,027,570.00

76.20

5,000,000.00

5,000,000.00

2,500,000.00

2,580,023.03

103.20

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

5,056,083.96

63.20

13,000,000.00

13,000,000.00

10,000,000.00

7,493,242.60

74.93

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,879,601.34

95.99

234,883,300.00

ประมาณการ
รายรับจริง
รายรับ
หลังปรับลด 10%
211,204,200.00 161,036,520.93

3.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 234,883,300.00 บาท ประมาณการรายรับ
หลังปรับลดงบประมาณ 2564 จานวน 211,204,200.00 บาท รายรับจริง ณ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
จานวน 161,036,520.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.25

ร้อยละ

76.25
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4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–31 กรกฎาคม 2564
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลังปรับลดงบประมาณ 2564

4.1 ภาพรวม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ภาพรวม 234,883,300.00 บาท ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากเงินเหลื อจ่ ายของเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 13,818,300.00 บาท ปรับลด
งบประมาณพ.ศ. 2564 จานวน 23,191,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยน จานวน 225,509,900.00 บาท ผลการ
เบิกจ่าย จานวน 139,379,206.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.81 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7-8 ตามเอกสารแนบ 3)
4.2 รายจ่ ายประจ า ได้ รั บงบประมาณหลั งโอนเปลี่ ยนแปลง 225,335,942.84 บาท ปรั บลดงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 23,191,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนหลังปรับลดงบประมาณ จานวน 202,144,242.84
บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 131,227,958.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.92
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
8,151,247.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.89 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 9 ในเอกสารแนบ 3)
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ตารางที่ 3 สถานะกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผู กพัน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
สถานะ
รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น
69
5
74
1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2
0
2
2. รอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง
5
5
10
3. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

62

0

62

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจาก
จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยาได้จัดส่งสาเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่ ว นที่สุ ด ที่ กค 0405.4/ว 381 ลงวันที่
23 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระบทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบั ติตามหนังสือที่อ้างถึง
ต่อไปนี้ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 หมายความถึง
เมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายหน่วยงานของรัฐและมีมติ
เป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ผู้อานวยการสานั กงานอธิกาบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอฝากให้
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) เนื่องจากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2
และวาระที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ข้อมูลเบื้องต้น คือ หากสามารถ
วางแผนและแจ้งรายการที่ได้รับจัดสรรไปยังหน่วยงานได้ ขอให้รีบดาเนินการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดเตรียม
การซื้อจัดจ้างได้ทันทีหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมดาเนินการการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถดาเนินการเบิกจ่ายทันที
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติ ดังนี้
1. มอบรองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) กากับติดตามรายการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุ พรรณบุรี
และรายการก่อสร้ างอาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี 1 หลั ง กองบริห าร
ทรัพยากรสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จตามกาหนดในสัญญา
2. มอบคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) กากับติดตามรายการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม และรายการปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จตามกาหนดในสัญญา
3. มอบผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี (นายเฉลิม ขุนเอียด) กากับติดตามรายการ
ปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดในสัญญา
4. มอบรองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
ก ากั บ ติ ดตามรายการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และการเรี ย นรู้ น อกชั้ น เรี ยน ต าบลท่ าวาสุ กรี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี เพื่อให้การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ตามกาหนดในสัญญา
5. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1.2.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอียดสรุปได้
ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม จานวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 1 โครงการ

ผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม จานวน 174 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการและยังไม่ขออนุมัติโครงการ จานวน 3 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จานวน 4 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 10 โครงการ
- ดาเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จานวน 43 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 70 โครงการ
- ขอเลื่อนระยะเวลาดาเนินโครงการ จานวน 8 โครงการ
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- ขอยกเลิกโครงการ จานวน 36 โครงการ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564 มีโครงการที่ขอยกเลิ กและ
ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเข้ามหาวิทยาลัย จานวน 13 โครงการ เป็นเงินคงเหลือส่งคืนทั้งสิ้น 813,400.00 บาท ดังนี้
1. โครงการแข่ ง ขั น วิ ช าการ "Teaching Academy 2021" จ านวน 100,000.00 บาท
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โครงการเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อ แข่ งขั นวิ ชาการ "Teaching Academy 2021" จ านวน
47,000.00 บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. โครงการประชุ มวิชาการทางด้านวิ ศวกรรมไฟฟ้ าและเทคโนโลยีส าหรั บนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 23,000.00 บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. โครงการปฏิ บั ติ ราชการเพื่ อให้ บริ การประชาชน จ านวน 15,000.00 บาท หน่ วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพบัญชี จานวน 29,000.00 บาท หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพบัญ ชีและการจัดการ จานวน 41,000.00 บาท
หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการนักวิจั ยบัญชีรุ่นจิ๋ว จานวน 30,000.00 บาท หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. โครงการวิชาการสู่วิชาชีพ "ศาสตร์การผสมเครื่องดื่มที่น่าสนใจ" จานวน 20,000.00 บาท
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
9. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ช าการส าหรั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภายใต้ เ ครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ (MOU) จานวน 60,000.00 บาท หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
10. โครงการราชมงคลรักษ์ภาษาไทย คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม จานวน 40,000.00 บาท
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
11. โครงการราชมงคลรักษ์ภาษาไทย คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม จานวน 185,000.00 บาท
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
12. โครงการประชุ มเครื อข่ ายส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน 100,000.00 บาท หน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. โครงการประชุ มสั มมนาเครื อข่ ายการจั ดการความรู้ ภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี
การศึกษา 2563 จานวน 83,400.00 บาท หน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
* และ 1) โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานสากล จานวน 20,000.00 บาท 2) โครงการ
อบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ จานวน 20,000.00 บาท หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ โอนเข้า มทรส.ส่วนกลาง
เรียบร้อยแล้ว
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จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนกรกฎาคม
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.5 รายงานผลการด าเนิน งานตัวชี้วัดตามค ารั บรองการปฏิบัติร าชการของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ อานวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
คารั บรองการปฏิบัติราชการของหน่ วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ณ สิ้นไตรมาส 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอียดจาแนกตามหน่วยงานสรุปได้ดังนี้
1. คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ผลการด าเนิ น งานค่ า น้ าหนั ก คะแนนทั้ ง หมด 10.34 คะแนน
มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
32 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 6.96 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
10 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 18 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
18 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 1.50 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
7 ตั ว ชี้ วั ด อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การมี ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและสู ง กว่ า เป้ า หมาย จ านวน
2 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
19 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 1.88 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
13 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด

27
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้งหมด
26.97 คะแนน มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
32 ตัวชี้วัดผลการดาเนิน งานค่าน้ าหนั กคะแนน จานวน 13.21 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน
จานวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผ ลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน
11 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 18 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
19 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 2.42 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
5 ตั ว ชี้ วั ด อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การมี ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและสู ง กว่ า เป้ า หมาย จ านวน
3 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 11 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
19 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 11.35 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 12 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้งหมด 12.67
คะแนน มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
34 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 7.83 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
7 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 21 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
17 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 1.00 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน
10 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
27 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 3.83 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
16 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด
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4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้งหมด 17.48 คะแนน
มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
32 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 10.04 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนิน งาน
จานวน 7 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน
8 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
20 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 5.95 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
5 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน
12 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
18 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 1.49 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
13 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้งหมด
14.32 คะแนน มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
32 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 9.80 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
7 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 8 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
18 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 2.83 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
6 ตั ว ชี้ วั ด อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การมี ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและสู ง กว่ า เป้ า หมาย จ านวน
3 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
19 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 1.70 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
13 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด
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6. คณะศิ ล ปศาสตร์ ผลการด าเนิ น งานค่ า น้ าหนั ก คะแนนทั้ ง หมด 20.54 คะแนน มี ผ ลการ
ดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
32 ตัวชี้วัด ผลการดาเนิน งานค่าน้ าหนั กคะแนน จานวน 12.06 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
จานวน 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน
10 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 16 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ งหมด
18 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 5.28 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
7 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด ต่ากว่า
เป้าหมาย จานวน 8 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
19 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 3.20 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
8 ตัว ชี้วัด อยู่ ระหว่างดาเนิ นการมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด
7. ส านั กงานอธิการบดี ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้ง หมด 34.34 คะแนน มีผ ลการ
ดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
13 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 13.46 คะแนน อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 10 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
9 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 11.60 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
2 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 6
ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
6 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 9.28 คะแนน อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้งหมด 20.46 คะแนน มีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
9 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 8.68 คะแนน อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด
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- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
7 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 8.68 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน
2 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนิ นงานตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/ผลผลิ ต โครงการ ทั้งหมด
5 ตัวชี้วัด ผลการดาเนิ น งานค่าน้าหนักคะแนน จ านวน 3.10 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินงาน จานวน
4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด
9. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดาเนินงานค่า น้าหนักคะแนนทั้งหมด 6.00
คะแนน มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
10 ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 6.00 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
2 ตัว ชี้วัด อยู่ ระหว่างดาเนิ นการมีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายและสู งกว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด
ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
4 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 0.00 คะแนน ยังไม่ถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน
2 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
10. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนนทั้งหมด 24.70
คะแนน มีผลการดาเนินงานดังนี้
- ผลการดาเนิ น งานภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้งหมด
7 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 13.00 คะแนน อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งหมด
3 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานค่าน้าหนักคะแนน จานวน 11.70 คะแนน อยู่ระหว่างดาเนินการมีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานยังไม่รวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจหลักเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลารายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
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จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่ อ โปรดทราบรายงานผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังกล่าวมาข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตั วชี้วั ดตามค ารั บรอง
การปฏิบั ติราชการของหน่ วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ
และขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
1.2.6 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาววิยะดา นุชพันธุ์) รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน จากทุกหน่วยงานในสังกัด ปรากฎผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ตัวชี้วดั
ทั้งหมด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

เป็นไปตาม
เป้าหมายและ
สูงกว่า
เป้าหมาย

ต่ากว่า
เป้าหมาย

โครงการ
ทั้งหมด

บรรลุ

ไม่บรรลุ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

8
11
5
5
29

2
0
4
1
7

3
4
0
3
10

3
7
1
1
12

7
11
3
4
25

0
10
2
0
12

4
1
1
4
10

3
0
0
0
3

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 9 เดือน
1.2.7 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
ผู้ อานวยการกองบริ ห ารงานบุค คล (นางสาววิยะดา นุช พันธุ์ ) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร โดยดาเนินการในระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
(hrs.rmutsba.c.th) ซึ่ งประกอบไปด้ วยข้ อมู ลของผู้ บริ หาร บุ คลากรสายวิ ชาการ บุ คลากรสายสนั บสนุ น นั้ น
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้
1. พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) IDP (นับจานวนคน)
กลุ่ม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

แผน IDP
202
511
393
1,106

ผลการพัฒนาตามแผน
IDP
81
205
223
509

ร้อยละ
40.10
40.12
56.74
46.02

หมายหตุ ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก/กอง รองคณบดี รองผู้อานวยการ
สถาบัน/สานัก หัวหน้าสานักงานคณบดี/สถาบัน/สานัก หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน

หน่ วยงานที่ดาเนิ นการตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) IDP ครบถ้วนแล้ว
จานวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สวพ. 2. สวท. 3. กค. 4. กสค.
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2. พัฒนาตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (นับจานวนคน)
กลุ่ม

จานวน

ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลการสายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

202
511
393
1,106

พัฒนาตามเกณฑ์
ครบ 4 ด้าน ครบ 3 ด้าน
28
122
141
28
263

ไม่ครบ
ตามเกณฑ์
174
389
252
815

ร้อยละ
13.86
23.87
35.88
26.31

หมายหตุ ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก/กอง รองคณบดี รองผู้อานวยการ
สถาบัน/สานัก หัวหน้าสานักงานคณบดี/สถาบัน/สานัก หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน

หน่วยงานที่พัฒนาตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนแล้ว จานวน 1 หน่วยงาน
ได้แก่ กสค.
3. จ านวนผู้ บริ หารที่ ได้ รั บการเพิ่ มพู นความรู้ /ประสบการณ์ ทางการบริ หาร ตามเกณฑ์ ไม่ น้ อยกว่ า 7 ชม.
ในปีงบประมาณ
กลุ่ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารหน่วยงาน
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้างาน
รวมทั้งสิ้น

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
5
22
5
22
54

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
9
34
58
47
148

รวม
14
56
63
69
202

ร้อยละ
35.71
39.28
7.94
31.88
26.73

หมายเหตุ ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก/กอง รองคณบดี รองผู้อานวยการสถาบัน/สานัก

หน่วยงานผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ครบตามเกณฑ์ไม่น้อย
กว่า 7 ชม. ในปีงบประมาณ ดังนี้
- ผู้บริหารหน่วยงาน จานวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สอ. 2. กผ. 3. กบ. 4. กพ. 5. กสค.
- หัวหน้างาน จานวน 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สวท. 2. กสค.
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
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1.2.8 รายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 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 18 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

จากข้อมูลรายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีจานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 3,295 คน หากรวมจานวนนักศึกษา ป.บัณฑิต จานวน 180 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 3,475 คน ซึ่งเป็น
การรายงานจ านวนนักศึกษาเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ผ่ านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
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ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสรุปจานวนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 จาแนก
ตามคณะะสาขาวิชาในแต่ละศูนย์พื้นที่ ได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของ
จานวนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แผนการรับ จานวน 735 คน รับได้
จานวน 317 คน หากรวมจานวนนักศึกษา ป.บัณฑิต จานวน 180 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 497 คน ซึ่งจะรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 67.62 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ประธานที่ป ระชุมกล่ าวว่า จากรายงานจานวนนักศึกษาดังกล่าว มีข้อสั งเกต คือ บางสาขาวิชา
มีจานวนนักศึกษาน้อย ขอให้ทุกคณะตรวจสอบด้วยว่าสาขาใดที่ไม่มีนักศึกษา ควรจะปรับปรุงและมีการดาเนินการ
อย่างไรในเรื่องนี้
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
และมอบคณบดี 6 คณะ ติดตามตรวจสอบจานวนนักศึกษาว่าสาขาใดที่มีจานวนนักศึกษาน้อยหรือไม่มีนักศึกษา
ควรปรับปรุงและมีวิธีการดาเนินการอย่างไรในเรื่องนี้
1.2.9 รายงานการดาเนินการตามมาตรการเยียวยานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน (นางสาวทิ พย์ วั น สุ ขสั น) ตามที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.2
พิจารณาการขออนุมัติคืนและลดค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคืนและลดค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 เพิ่มเติมอีกร้อยละ 40 จากเดิมซึ่งเคยอนุมัติไปแล้ว ร้อยละ 10 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ทั้งนี้
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการเยียวยา ดังนี้
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1. ส านั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย นด าเนิ น การส่ งรายชื่ อนั ก ศึ กษาเข้ าระบบส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 จานวน 9,084 คน
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ซ้ากับสถาบันอื่น จานวน
127 คน ไปยัง 6 คณะแล้ว ตามหนังสือที่ อว 0656.17/ว1523 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ตามมาตรการการลดภาระ
ค่ าใช้ จ่ ายด้ า นการศึ ก ษา ส าหรั บ นั กศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ไปยั งคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ แล้ ว ตามหนังสื อที่ อว 0656.17/ว1553
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ตามมาตรการการลดภาระ
ค่ าใช้ จ่ ายด้ านการศึ กษา ส าหรั บนั กศึ กษาที่ มี บั ตรประจ าตั วบุ คคลที่ ไม่ มี สถานทางทะเบี ยน ไปยั ง 6 คณะแล้ ว
ตามหนังสือที่ อว 0656.17/ว1554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
5. งานสื่อสารองค์กรจัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
6. สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาระบบยื นยันสิทธิ์ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 16-30 สิงหาคม 2564
การดาเนินการขั้นตอนต่อไป
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลจากระบบยืนยันสิทธิ์ส่งให้สานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน และกองคลัง
2. ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน รวบรวมข้ อมู ลผู้ ยื่ นสิ ทธิ์ ส่ งส านั กงานปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ไปยังคณะ
4. กองคลังจัดทาเรื่องการวางฎีกา
5. เมื่อได้รับการโอนเงิน กองคลังจะดาเนินการคืนเงินให้นักศึกษาต่อไป
รองอธิการบดี (ดร.อนุ รั กษ์ เมฆพะโยม) ให้ ข้อมูล เพิ่มเติมว่า ตามที่มหาวิทยาลั ยได้ มีก ารแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับลดค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2564 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะเข้ า ไปยื น ยั น ในระบบเพื่ อ รั บ สิ ท ธิ์ ต ามมาตรการความช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียนได้ดาเนินการรวบรวมข้อ มูล และจัดส่ ง รายชื่ อ
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ระบบยื น ยั น สิ ท ธิ์ ข อลดค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาและค่ า ลงทะเบี ย น 50% ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่
20 สิงหาคม 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 9,087 คน และหลังจากนั้นทาง สป.อว. ได้ตรวจสอบและพบว่ามีนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยบางรายรับสิทธิ์ที่อื่น ไม่ยืนยันสิทธิ์ และไม่ขอรับสิทธิ์ จานวน 76 คน คงเหลือนักศึกษา จานวน
9,011 คน และหักจานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ทุนกีฬา ทุนนักศึกษาพิการ จานวน 33 คน คงเหลือจานวน

37
นักศึกษาที่ได้รั บสิทธิ์ ตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 8,978 คน ซึ่งทาง สป.อว.
ต้องนาไปวางฎีกาเป็นเงินจากรัฐ 30% เป็นจานวนเงิน 22,997,424 บาท และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบ 20%
จานวน 15,331,616 บาท รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 38,329,040 บาท

ในส่วนของรายงานการติดตามข้อมูลจานวนนักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ซึ่งสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่เข้ายืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2564
มีรายละเอียดดังนี้
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รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามหลักเกณฑ์ในส่วนของ
นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบเพื่อยืนยันรับสิทธิ์นั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากรัฐบาล แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทุกคนจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานการดาเนินการตามมาตรการเยียวยานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินการตามมาตรการเยียวยานักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564
ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 7/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet และได้แจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 1976, ว 1977, ว 1978 และ1979 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564) ซึ่งไม่มี
ผู้ใดขอแก้ไข
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การจึ งขอเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangout Meet เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล
(อาคาร 32) มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์ พระนครศรี อยุ ธยา หั นตรา จ านวน 46 หน้ า
โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้ อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้น าเสนอต่ อ
ที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564
ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 สาหรับ
กรรมการที่ไม่ได้มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
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2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันจั นทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet และได้แจ้งเวี ยน
ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยั งส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2069, ว 2070, 2071 และ2072 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564)
ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การจึ งขอเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่
9 สิงหาคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา หั นตรา
จานวน 13 หน้า โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
สาหรับกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 การประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย เนาวนิช) รายงานว่า ตามที่ได้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
29 กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 การประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจาปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติมอบสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศปรั บ แก้ ไ ขผลการประเมิ น สมรรถนะทางด้ า น IT ของนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม และนามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การประเมินสมรรถนะ
ทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจาปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน IT ประจาปีการศึกษา 2563
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คิดเป็นร้อยละ ของ นศ. ทั้งหมด

ในปีการศึกษา 2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
ได้ดาเนินการในการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยกาหนดช่วงเวลา
การประเมินผลสมรรถนะ 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 ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
สรุ ปผลการดาเนิ นงานการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุ ดท้าย
ประจาปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 พบว่า มีนักศึกษาทั้งหมด จานวน 2,411 คน เข้ารับ
การทดสอบ จานวน 2,064 คน และนักศึกษาที่ผ่านการเกณฑ์การประเมิน จานวน 1,909 คน คิดเป็นร้อยละ 79.18
ผลการประเมินของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแบ่งตามคณะพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 97.48 คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 96.25 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 95.24 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 83.60 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 75.74 และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 51.43 ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดผลการดาเนินการประเมินได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

41

รายงานผลการทดสอบ รูปแบบ E-book https://arit.rmutsb.ac.th/IT2563

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ประจาปีการศึกษา 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับ ทราบการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจาปีการศึกษา 2563
3.2 การดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รองอธิการบดี (ดร.อนุรั กษ์ เมฆพะโยม) รายงานว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงรั บเชิ ญเสด็ จพระราชด าเนิ นเป็ นการส่ วนพระองค์ ไปทรงเปิ ด
“อาคารบู รณมงคล” วั นพฤหั สบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดาเนินการเพียง 135 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ขอรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม ดังนี้
คณะกรรมการฝ่ายพสุธารสและพระยากาหารกลางวัน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร) ได้รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการเตรียมรับเสด็จ ฯ ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 จานวน 66,500 บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งเอกสารเบิกจ่าย
กองคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตามรายการในรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้
ลาดับที่
รายการ
1.1 เปลี่ยนม่านพลาสติกกันแมลงบริเวณทางเข้าอาคาร 19
(ม่านพลาสติกสีเหลือง) ยาว 50 เมตร
ค่าติดตั้งม่านพลาสติกกันแมลง
2.1 ภาชนะสาหรับพระกระยาหารกลางวัน
2.2 ชุดกาแฟ ชุดเครื่องว่างและแก้วน้า
4
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการในการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
รวมทั้งสิ้น (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ
10,000
4,500
30,000
10,000
12,000
66,500
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จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่ อ โปรดทราบรายงานการด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด “อาคารบู ร ณมงคล” วั น พฤหั ส บดี ที่
6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย รับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิ ด
“อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา และให้เพิ่มรายชื่อผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จานวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล
บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน 20,000 บาท
3.3 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รองอธิ ก ารบดี (ดร.อนุ รั ก ษ์ เมฆพะโยม) รายงานว่ า ตามที่ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จพระราชด าเนิ นเปิ ด “อาคารเลิ ศสรรพวิ ทย์ ”
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี นั้น
ในการนี้ จึ งขอรายงานการเตรีย มความพร้อ มในการเปิด “อาคารเลิ ศสรรพวิทย์ ” วันอังคารที่
30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) โดยได้ดาเนิน การ
จั ดประชุมเตรี ย มความพร้ อมการรั บ เสด็จฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิ งหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามการทางานของคณะกรรมการทั้งหมด 13 ฝ่าย มีรายละเอียด
ดังนี้
1. คณะกรรมการทุกฝ่ายได้มีการประชุมย่อยของแต่ละฝ่าย และให้ดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ผู้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกทั้งหมด 30 ท่าน แบ่งออกดังนี้
2.1 ผู้ รั บ พระราชทานโดยต าแหน่ ง จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
2.2 ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จานวน 27 ท่าน
3. ตามที่มหาวิทยาลั ย จั ดทาหนังสื อขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยังส านักพระราชทาน
จานวน 7 ข้อ และสานักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ 904 ตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยพระราชทาน
พระมหากรุณา จานวน 6 ข้อ ซึ่งงดการขอพระราชทานเชิญเสวยพระสุธารส คณะกรรมการฝ่ายพสุธารสและ
พระยากาหารกลางวัน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร) จึงไม่ต้องจัดเตรียมพระสุธารส
ถวายพระองค์ท่าน และในที่ประชุมขอให้คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว่างสาหรับผู้ติดตามเสด็จ ข้าราชการ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และจะมีการปรับลดงบประมาณลงตามความเหมาะสมต่อไป
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4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความ
ปลอดภัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี) ได้มีการประสาน
เป็นการภายในกับกรมโยธาธิการและผั งเมือง เพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ได้ ม อบหมายให้ ก าหนดเส้ น ทางจราจร การแบ่ ง พื้ น ที่ ก ารจอดรถโดยให้ แ บ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม สี ข องแต่ ล ะพื้ น ที่
ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้าพร้อมแผนผังให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและของที่ระลึก (คณะศิลปศาสตร์) ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงาน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในหนังสือที่ร ะลึก ขอให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกาชับ
เจ้าหน้าที่ในการให้และนาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. การเตรียมการรับเสด็จ การจัดแถวรับเสด็จใช้นักศึกษา จานวน 1,056 คน รวมระยะทาง 528
เมตร ตั้งแต่สี่แยกพระนั่งเกล้า จนถึงบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์ ” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้ อ มเปิด
“อาคารเลิศสรรพวิทย์” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี และให้เพิ่มรายชื่อผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จานวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จานวน 20,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.1.1 มาตรการเยี ย วยาผู้ ป กครองและนั ก ศึ ก ษาหอพั ก (ลดค่ า บ ารุ ง หอพั ก นั ก ศึ ก ษา) เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก โพธิ์งาม) รายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทาให้
นั กศึกษาหอพั กส่ วนใหญ่ ยั งไม่ ได้ กลั บเข้ าพั กในหอพั กนั กศึ กษา กองพั ฒนานั กศึ กษา จึงเสนอมาตรการเยี ยวยา
ผู้ปกครองและนักศึกษาหอพัก โดยขอลดค่าบารุงหอพักประจาภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามระยะเวลาที่นักศึกษา
พักอยู่หอพักจริง โดยเฉลี่ยคิดเป็นรายเดือน (1 ภาคการศึกษา เฉลี่ยคิด 5 เดือน) ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหอพัก หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจริยกุล 3 ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 28)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพัก
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มีมติเห็ นชอบในหลั กการและให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และ
คณะกรรมการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินพิจารณาเพิ่มเติม รายละเอียดมีดังนี้

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาการปรั บลดอัตราค่าบารุงหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามมาตรการเยียวยาผู้ปกครองและ
นักศึกษาหอพัก (ลดค่าบารุงหอพักนักศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการปรับลดอัตราค่าบารุง
หอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามมาตรการเยียวยาผู้ปกครองและนักศึกษาหอพัก (ลดค่าบารุงหอพักนักศึกษา)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตามทีเ่ สนอ

45
4.2 พิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา
4.2.1 พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 3) ข้อ 2 (3) รายวิชาปฏิบัติ ที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและ
งานฟาร์ม ซึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ ให้งดจัดการเรียนการสอนไว้ก่อน นั้น
ในการนี้ ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยนจึ งขอหารื อคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ พิจารณาการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติทั้ง 4 ศูนย์
เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติทั้ง 4 ศูนย์
รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ส ามารถ
คาดการณ์ได้ว่าทางรัฐบาลจะอนุญาตให้ สถานศึกษาใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนได้เมื่อใด จึงขอ
เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน และงานฟาร์ม ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียด ดังนี้
- แนวทางที่ 1 ให้จัดการเรียนการสอนแบบสาธิต (Demonstration) และแบบสถานการณ์จาลอง
(Simulation) ในรูปแบบออนไลน์ สาหรับรายวิชาที่สามารถสอนแบบสาธิตและแบบสถานการณ์จาลองได้
- แนวทางที่ 2 นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ให้นักศึกษาติด I ไว้ก่อน และหากสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว ให้แก้ I ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2564 โดยผลการศึกษาของนักศึกษาจะเป็นผลปกติ คือ A – F
- แนวทางที่ 3 กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษา 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ในรายวิชาปฏิบัติที่ยังไม่ได้จัดการเรียนการสอน อาจจะจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (On-Site) โดยจากัด
จ านวนนั ก ศึ ก ษาต่ อ กลุ่ ม ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตไปยั ง จั ง หวั ด โดยอ้ า งเหตุ ผ ลและ
ความจาเป็น พร้อมจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบการก าหนดแนวทาง
การจัดการเรี ยนการสอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่เสนอ และมอบสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาแบบฟอร์มไปยั งคณะ
เพื่อให้คณะพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ ทั้ง 4 ศูนย์ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงนามต่อไป
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4.3 พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ
- ไม่มี 4.4 พิจารณาเรื่อง การดาเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 9/2564 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่ านสื่ อ
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 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 9/2564 ในวั นพุ ธที่ 22 กั นยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็ นการประชุ มออนไลน์ ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์
Google Hangouts Meet
5.2 รั บทราบการพั ฒนาหลักสูตรที่สนั บสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดในระบบ THAI MOOC
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ผมขอสรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา
ดั ง กล่ า ว ระเบี ย บวาระที่ 5.1 รั บ ทราบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนออนไลน์ แ บบเปิ ด
ในระบบ THAI MOOC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ดังนี้
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล ทั้ ง 9 แห่ ง ได้ ร่ ว มพั ฒ นาหลั กสู ตรรายวิ ช าที่ สนั บสนุ น
ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และนาขึ้นไปเผยแพร่บนระบบ THAI MOCC (Thailand Massive
Open Online Course) URL:https://thaimooc.org/ ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนไทย โดยสามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong
Learning) มีรายละเอียดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ THAI MOOC ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้เข้าร่วมโครงการ THAI MOOC จานวน 24 รายวิชา
มีดังนี้
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- รายวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บนระบบ THAI MOOC

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทารายวิชาทั้งหมด 16 รายวิชา
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- การพัฒนาระบบ RMUT MOOC ของแต่ละ มทร.
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- ความร่วมมือเพื่อพัฒนา RMUT MOOK ของ 9 มทร.

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีด้านวิชาการของแต่ละมทร. เป็นที่ปรึกษา คณะทุกคณะ
และมอบหน่ วยงานที่ ต้ องด าเนิ นการร่ วมกั น คือ ส านักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิ ทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว และท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้มี
การแต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย คณบดี หรือผู้แทนคณบดี ในการรวางแผนและพัฒนาหลักสูตรที่สนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดในระบบ THAI MOOC ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลั ยมีรายวิชาในระบบ
แล้ว จานวน 1 รายวิชา มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาเกิดการ
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต (Lifelong Learning) ได้ หลายวิ ชา อาทิ การผลิ ตแยมจากมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ของคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
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มติ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบการพัฒนาหลั กสู ตรที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดในระบบ THAI MOOC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมอบรองอธิการบดี
(อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) คณบดี 6 คณะ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานการดาเนินงานร่วมกัน ในการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด ในการเผยแพร่บนระบบ THAI MOCC (Thailand
Massive Open Online Course) URL:https://thaimooc.org/ ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

