1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 9/2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet
เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
_______________________
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
2. อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
3. รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
4. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
5. ผศ.ชลอ หนูอินทร์
6. รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
7. ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน
8. อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
9. ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
10. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์
11. อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์
12. ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุงผล
13. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
14. อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
15. ผศ.เดชา พลเสน
16. ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
17. ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี
18. ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
19. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
20. ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ
21. รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
22. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
23. นางสาวทิพย์วัน สุขสัน

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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24. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
25. นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
26. นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ สานักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
นายนรินทร แท่นวิมล

แทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google
Hangouts Meet และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ก่อ นเริ่มการประชุม พร้อมทั้งมอบ
ฝ่ายเลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการที่อยู่ภายในห้องประชุมและที่มิได้อยู่ในห้องประชุม ตามพระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี (นายพั ฒนพงศ์ วรรณวิ ไล) เลขานุ การคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการที่ปรากฏในระบบ Google Hangouts Meet ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) จานวน 4 ท่า น
ประกอบด้วย อธิการบดี (ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) ประธานที่ประชุม รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) เลขานุการ
ที่ประชุม ส่วนคณะกรรมการที่ประชุม ณ สถานที่อื่น จานวน 21 ท่าน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์
วุฒิวิริยะ) รองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์) รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ
หนูอินทร์) รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.
พัชระ กัญจนกาญจน์) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) ผู้ช่วย
อธิ การบดี (ผศ. ดร.ศศิ กานต์ สุ วรรณประที ป) ผู้ ช่ วยอธิ การบดี (ผศ. ดร.อ านาจ จ ารั สจรุ งผล) คณบดี ค ณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท
เฉลิม นนท์) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ดร.สุว ุฒ ิ ตุ ้ม ทอง) คณบดี คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (รศ. ดร.ประมุ ข
อุณหเลขกะ) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนา
(รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์) แทน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวภิญญาพัชญ์ ทา
สาธนัตย์ตระกูล) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพย์วัน สุขสัน) แลประธานสภา
คณาจาย์ แ ละข้าราชการ (น.สพ.สถติย์ อรุณแสง) มีผู้เข้าร่วมชี้ แจง ณ สถานที่จั ดประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
แทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นายนรินทร แท่นวิมล) มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดประชุม ณ สถานที่อื่น
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จานวน 1 ท่าน คือ นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น ผู้ช่วยเลขานุการ จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์ ” ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นั้น เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 อธิการบดี
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดาเนินการดังกล่าวที่ศูนย์นนทบุรี โดยมีรองอธิการบดี ประจาศูนย์นนทบุรี (อาจารย์
จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) และผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุ รี
(อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด) พาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในจุดต่าง ๆ ในส่วนของการก่อสร้าง ทั้ง 2 เขตพื้นที่
(เขตเหนือและเขตใต้) ซึ่ง การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะมีการนัดประชุม เตรียมความพร้อมฯ
อีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบั น
ยังไม่คลี่คลาย แต่อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจานวนลดลง แต่ก็อย่าไว้วางใจ อาจจะเกิดการติดเชื้อและมีความเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดพึงระมัดระวัง อย่าประมาท
รวมทั้ ง ติ ดตามการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และปฏิ บั ติตามมาตรการป้ อ งกั นการแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการของจังหวัด และมาตรการของมหาวิท ยาลั ย
อย่างเคร่งครัด
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.1.3 การดูแลเอาใจใส่ความปลอดภัยภายในศูนย์พื้นที่
ขอให้รองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่ ผู้อานวยการกองกลาง และผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากร
ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ ช่วยกัน สอดส่อง ดูแล และเอาใจใส่ เรื่องความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา อย่าให้เกิด
ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของทางราชการได้
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
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1.1.4 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อาจจะดาเนินการจัดการเรียน
การสอนภายในมหาวิ ท ยาลั ย (On-site) ตามปกติ ไ ด้ แ ล้ ว ทั้งนี้ ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ประกอบด้วย และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดาเนินงาน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.1.5 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
ขอให้คณบดีทุกคณะกากับดูแลการจั ดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ของอาจารย์ ผู้ สอน
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนดและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามและรายงานการปฏิบัติงาน
ที่บ้านของบุคลากรในสังกัด (Work from Home) ให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.1.6 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2564
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิ ทยาลั ย
จึงงดการจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แต่หากส่วนราชการ
ใดขอความอนุเคราะห์มา มหาวิทยาลัยก็ให้ความอนุเคราะห์ กลับไปโดยใช้งบประมาณในส่วนของกองทุนกฐินสามัคคี
ของมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
1.1.7 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจึงเร่งรัดให้ดาเนินการเบิกจ่าย การก่อหนี้
ผูกพัน การกันเงิ นไว้เหลื่ อมปี และการขยายเวลาเบิ กจ่ ายให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กาหนด ดังนั้น เพื่อให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกหน่วยงานกาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเบิกจ่าย
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งรายงานปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย ทั้งนี้
รายละเอี ยดจะอยู่ ในวาระรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณและรายรั บจากงบประมาณเงิ นรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
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1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
ชื่อระเบียบวาระ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รองอธิการบดี
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
(ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)/
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ/
ผู้อานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรนนทบุรี/
รองอธิการบดีประจา
ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณและรายรั บจาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีมติ ดังนี้
1. มอบรองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) กากับ
ติดตามรายการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อม
อุ ป กรณ์ ต าบลย่ านยาว อ าเภอสามชุ ก จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
และรายการก่อสร้างอาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหาร
ทรัพยากรสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จ
ตามกาหนดในสัญญา
2. มอบคณบดี คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
(ผศ.เดชา พลเสน) ก ากั บติ ดตามรายการปรั บปรุ ง
ต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม
และรายการปรับปรุงต่อเติมอาคารพัฒนาเครื่องต้นแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ในสัญญา
3. มอบผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
(นายเฉลิม ขุนเอียด) กากับติดตามรายการปรับปรุง
อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ดาเนินการให้
แล้วเสร็จตามกาหนดในสัญญา
4. มอบรองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
วาสุ กรี (รศ. ดร.ทรงวิ ทย์ เจริ ญกิ จธนลาภ) ก ากั บ
ติ ดตามรายการปรับปรุงพื้ นที่ ฝึ กปฏิ บั ติ วิชาชี พและ
การเรี ยนรู้ นอกชั้ นเรี ยน ต าบลท่ าวาสุ กรี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี เพื่อให้การเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จตามกาหนดในสัญญา
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมวางแผนการจัดซื้อ
จั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ไว้ ล่ วงหน้ า เพื่ อให้ การ
จั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ เป็ นไปด้ วยความ
รวดเร็วและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย จากการประชุ ม ครั้งที่ 8/2564 (ตาม
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2295 และ
2300 ลงวั นที่ 6 กั นยายน 2564) และมี ผลการ
ดาเนินการดังนี้
1. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากรสุ พรรณบุรี
ขอรายงานผลการก ากั บติ ดตามรายการก่ อสร้ าง
ทั้ง 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 งานก่อสร้างสนามกีฬา (เงินกัน63)
งานงวดที่ 1 ครบก าหนดส่ งมอบ วั นที่
23 กรกฎาคม 2564 คงเหลือ
1.งานพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ดาเนินการ
เทลานคอนกรีตแล้วเสร็จ 65% คงเหลือ 35% (คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ก.ย. 64)
2.งานติ ด ตั้ ง รั้ ว ตาข่ า ยโดยรอบสนาม
รั้วประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั้ง ดาเนินการติดตั้ง
แล้วเสร็จ 60% คงเหลือ 40% (คาดว่าจะดาเนินการ
แล้วเสร็จวันที่ 5 ก.ย. 64)
3. งานติ ดตั้ งฐานรากเสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้า
แสงสว่าง
งานงวดที่ 2 ครบก าหนดส่ งมอบ วั นที่
22 สิงหาคม 2564 (ผู้ควบคุมงานแจ้งว่าจะใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการ 5-7 วัน) คงเหลือ
1. งานทาผิวสนาม พร้อมทาสี ตีเส้น
2. งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. งานเดิ นระบบไฟฟ้ าพร้ อมอุ ปกรณ์
(คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จวันที่ 12 ก.ย. 64)
งานงวดที่ 3 ครบกาหนดส่ งมอบ วั นที่
21 กันยายน 2564 (ผู้ควบคุมงานแจ้งว่าจะใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการ 1-2 วัน) คงเหลือ
1. งานปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบสนาม
2. งานครุภัณฑ์ อุปกรณ์
**หมายเหตุ ผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ผู้รับจ้างจะเบิกจ่าย
ทุ กงวดพร้อมกันในคราวเดียว และแล้วเสร็จทั้งหมด
และส่งมอบงานภายในวันที่ 21 กันยายน 2564
1.2 งานอาคารหอประชุม
งวดที่ 1 ครบก าหนดส่ งมอบงาน วั นที่
21 มิถุนายน 2564 คงเหลือ
1. งานโรงจอดรถ ด าเนิ นการติ ดตั้ งแล้ ว
เสร็จไป 98% คงเหลื องานตี เส้ นจราจรและเก็บงาน
สายไฟเดิ ม พร้ อ มติ ด ตั้ ง และเชื่ อ มไฟส่ อ งสว่ า ง
ให้เหมือนเดิม อีก 2%
2. งานถมดิ น และบดอั ด ดิ น ใหม่ ต าม
ค่าระดับที่ใช้ในการก่อสร้าง ดาเนินการถมดินแล้วเสร็จ
ไป 83% คงเหลืออีก 17% จึงทาให้ไม่สามารถส่งมอบ
งานงวดที่ 1 และเบิ กจ่ ายได้ ตามกาหนด ปั ญหา คื อ
ในงวดงานที่ 1 ระบุ ให้ งานถมดิ นและบดอั ดดิ นใหม่
ตามค่ าระดั บที่ ใช้ ในการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ 100%
แต่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการถมดินและบดอัดดินควบคู่
ไปกับงานงวดที่ 2 คืองานหล่อคอนกรีตฐานรากอาคาร
หอประชุ ม ฐานรากถั งน้ าใต้ ดิ น และฐานรากหอสู ง
ซึ่ งด าเนิ นการแล้ วเสร็ จไป 50% งานหล่ อคอนกรี ต
เสาตอม่อและงานหล่อคอนกรีตคานคอดิน ดาเนินการ
แล้วเสร็จไป 5% ซึ่งส่งผลให้งานถมดินและบดอัดดิน
ใหม่ ของงานงวดที่ 1 นั้น ยังไม่ครบถ้วน100% ตามที่
ระบุไว้ในงวดงานตามสัญญา
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
งวดที่ 2 ครบก าหนดส่ งมอบงาน วั นที่
5 สิงหาคม 2564 ดาเนินการ
1. งานหล่ อคอนกรี ต ฐานรากอาคาร
หอประชุ ม ฐานรากถั งน้ าใต้ ดิ น และฐานรากหอสู ง
ดาเนินการแล้วเสร็จไป 55% คงเหลืออีก 45%
2. งานหล่ อคอนกรี ตเสาตอม่ ออาคาร
หอประชุม ดาเนินการแล้วเสร็จไป 5%
งวดที่ 3 จะครบกาหนดส่งมอบงาน วันที่
19 กันยายน 2564 ยังไม่ได้ดาเนินการ
**หมายเหตุ หัวหน้าผู้ควบคุมงานรายงานว่า จะส่งมอบ
งานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกัน ภายในต้นเดือนตุลาคม
2564 และงวดที่ 3 ที่ครบกาหนดส่งมอบ 19 กันยายน
2564 จะต้ องขยั บออกไปเป็ นต้ นเดื อนพฤศจิ กายน
2564 ซึ่ งจะต้ องขอกันเงิ นส าหรับรายการนี้ ทั้ งหมด
3 งวดงาน เป็นเงินงบประมาณจานวน 17,100,000 บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินรายได้จานวน
900,000 บาท (เก้ าแสนบาทถ้ วน) เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
18,000,000 บาท (สิ บแปดล้ านบาทถ้ วน) งวดที่ 1
5,510,400 บาท / งวดที่ 2 5,510,400 บาท /
งวดที่ 3 4,723,200 บาท / งวดที่ 4 1,356,000 บาท +
900,000 บาท
2. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีการ
กากับติดตามรายการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน
คอ. และรายการปรั บ ปรุ ง ต่ อเติ ม อาคารพั ฒ นา
เครื่องต้นแบบ คอ. มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม อาคารโรงฝึ ก งาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลย่ านยาว อาเภอ
สามชุ ก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จ านวน 1 รายการ
มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทา
สั ญญาแก้ไขเพิ่ มเติ ม และขอขยายระยะเวลาในการ
ดาเนินการก่อสร้างเรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2564 จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มิถุนายน 2564
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เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 (ขยาย
ระยะเวลา 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง
วันที่7 กันยายน 2564) อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญา
งวดที่ 1 ส่ งมอบงานและตรวจการจ้าง
เรี ยบร้ อยเมื่ อวั นที่ 10 ส.ค. 64 ส่ งเอกสารเบิ กจ่ าย
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 จานวนเงิน 446,100 บาท
งวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่
6 ก.ย. 64 และตรวจการจ้างเรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 ก.ย.
64 ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 จานวนเงิน
446,100 บาท
งวดที่ 3 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายได้ตามสัญญา ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
หน่วยพัสดุกองบริหารทรัพยากร จึงดาเนินการขอกัน
เงินเหลื่อมปี จานวน 594,800 บาท
2 . 2 ป รั บ ป รุ ง ต่ อเติ ม อาค ารพั ฒนา
เครื่องต้นแบบ ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยอนุมัติ
แก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และขอขยายระยะเวลาในการด าเนิ นการก่อสร้าง
เรียบร้อยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จากเดิมสิ้นสุด
สั ญญาวั นที่ 29 มิ ถุนายน 2564 เปลี่ ยนเป็ นสิ้ นสุ ด
สั ญญาวั นที่ 7 กั นยายน 2564 (ขยายระยะเวลา
70 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 ถึ ง วั นที่
7 กันยายน 2564) อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างตาม
สัญญา
งวดที่ 1 ส่ งมอบงานและตรวจการจ้าง
เรี ยบร้ อยเมื่ อวั นที่ 10 ส.ค. 64 ส่ งเอกสารเบิ กจ่ าย
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 จานวนเงิน 557,400 บาท
งวดที่ 2 ผู้ รั บจ้ างไม่ สามารถส่ งมอบ
งานได้ ตามสั ญญาภายในวั นที่ 7 ก.ย. 64 ผู้ รั บจ้ าง
ส่ งมอบงานเมื่ อวั นที่ 9 ก.ย. 64 และตรวจการจ้ าง
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1.2.5 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการของ
หน่ วยงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 14 ก.ย. 64 คาดว่าจะส่งเอกสารเบิกจ่ายในวันที่
15 ส.ค. 64 จานวนเงิน 557,400 บาท
งวดที่ 3 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายได้ตามสัญญา ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
หน่วยพัสดุกองบริหารทรัพยากร จึงดาเนินการขอกัน
เงินเหลื่อมปี จานวน 743,200 บาท
3. งานพัสดุ กองบริหารทรั พยากรวาสุ กรี
ได้ ปรับปรุงพื้ นที่ ฝึ กปฏิบั ติ วิ ชาชี พและการเรียนรู้
น อ ก ชั้ น เ รี ย น ต า บ ล ท่ า ว า สุ ก รี อ า เ ภ อ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
1 รายการ กองบริ ห ารทรั พ ยากรวาสุ ก รี การ
ดาเนินงานก่อสร้าง จานวน 7 งวดงาน วงเงินตาม
สัญญา 11,850,000.- บาท ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่
15 กั น ยายน 2564 เบิ ก จ่ า ย 1 งวด จ านวน
1,185,000.- บาท กันเงินเหลื่อมปี 2564 จานวน
6 งวด งวดที่ 2-7 จานวน 10,665,000.- บาท สิ้นสุด
สัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2565
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานผลการด าเนิ นงานตั วชี้ วั ดตามค ารั บรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และขอให้ ทุ กหน่ วยงานด าเนิ นการให้ เป็ นไปตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 8/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2294,
2295, 2296, 2297, 2298 และ2302 ลงวั นที่
6 กันยายน 2564)
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1.2.8 รายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พชั้ นสู ง ระดั บปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณบดี 6 คณะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.2.1 พิ จารณาแนวทางการจั ดการเรี ยน สานักส่งเสริมวิชาการและ
การสอนรายวิชาปฏิบัติ
งานทะเบียน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติ คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย รับทราบ
รายงานจ านวนนั กศึ กษาใหม่ ระดั บประกาศนี ยบั ตร
วิ ชาชี พ ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง ระดั บ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2564และมอบคณบดี 6 คณะ ติดตามตรวจสอบจานวน
นักศึกษาว่าสาขาใดที่มีจานวนนักศึกษาน้อยหรื อไม่ มี
นักศึกษา ควรปรับปรุงและมีวิธีการดาเนินการอย่างไร
ในเรื่องนี้
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 8/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2294
และ2295 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564)
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นชอบการกาหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่เสนอ และมอบสานัก
ส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยนจั ดท าแบบฟอร์ ม
ไปยังคณะ เพื่อให้คณะพิจารณาแนวทางการจัดการ
เรี ย นการสอนรายวิ ชาปฏิ บั ติ ทั้ ง 4 ศู นย์ และเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ว ตามหนังสือขอส่งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2296
ลงวันที่ 6 กันยายน 2564) และมีผลการดาเนินการตาม
มติที่ประชุม ดังนี้
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ จั ดท า
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ
ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เสนออธิ การบดี ลงนาม
เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ด าเนิ นการแจ้ งเวี ยนประกาศ
ดังกล่าว ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
(ตามหนั งสือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ อว 0656.17/ว1647 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564) และ
อยู่ ระหว่ างจั ดท าประกาศ เรื่ อง การจั ดการเรี ยน
การสอนรายวิชา ปฏิบัติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 เสนอ
อธิการบดีลงนาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.2 รั บ ทราบการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
รองอธิการบดี
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)/
แบบเปิดในระบบ THAI MOOC
คณบดี 6 คณะ/
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
9 แห่ง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ
การพั ฒนาหลั กสู ตรที่ สนั บสนุ นการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ แบบเปิ ดในระบบ THAI MOOC มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ ง และมอบรองอธิ การบดี
(อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) คณบดี 6 คณะผู้อานวยการ
ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน
ประสานการดาเนินงานร่วมกัน ในการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเปิด ในการเผยแพร่บนระบบ THAI MOCC (Thailand
Massive Open Online Course) URL:https://thaimooc.org/
ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผลการปฏิบัติ
ฝ่ ายเลขานุ การแจ้ งหน่ วยงานและผู้ เกี่ ยวข้ อง
ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อขอส่ ง มติ ค ณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ 8/2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2296,
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2298 และ2299 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564) และมีผล
การดาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
1. ส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบี ยน แจ้ งว่ า
อยู่ระหว่างการดาเนินการกาหนดรายวิชาที่จะทาระบบ
RUS MOOC ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งคาดว่ าจะด าเนิ นการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากได้รับอนุมัติงบประมาณ
2. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ดร.เอกชั ย เนาวนิ ช) แจ้ งว่ า ส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมดาเนินการ
สนั บสนุ นในส่ วนของการผลิ ตสื่ อประกอบรายวิ ชา
หากได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่ อ โปรดทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2564
เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณและรายรั บจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
นายนรินทร แท่นวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนสิงหาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 9 รายการ
วงเงิน 92,462,545.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 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
31 สิงหาคม2564 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 - 3 คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานที่ 1- 3 วันที่ 19 กันยายน 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 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
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 สิงหาคม 2564 ดังนี้
1. โครงการรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเปิด "อาคารบูรณมงคล" วงเงิน 12,550,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
5,806,856.80 บาทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.27 และขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น รายได้ ส ะสม ปี ง บประมาณ 65 จ านวน
6,236,966.58 บาท
หมายเหตุ : ขออนุ มัติ ใช้ เงิ นรายได้ สะสม ปีงบประมาณ 65 ตามมติที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
ประธานที่ ป ระชุ ม กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากเงิ น กั น เหลื่ อ มปี พ.ศ. 2563 รายการก่ อ สร้ า งสนามกี ฬ า
เอนกประสงค์พร้ อมอุปกรณ์ ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรีมีความก้าวหน้าในการดาเนินการ
อย่างไร
รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) รายงานว่า รายการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้ส่งเบิกงวดงานที่ 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ส่วนงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ทางบริษัทฯ ส่งรายละเอียดเอกสารมาให้แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ
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คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผมเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้ างรายการดั งกล่ าว ในเรื่ องของการส่ งงวดงานนั้ นมี ทั้ งหมด 3 งวด คื อ งานงวดที่ 1
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เหลืองานงวดที่ 2 และงานงวดที่ 3 แต่เนื่องจากมีปัญหาอยู่ 2 รายการ การรับงวดงานที่ 2
ในข้อแรก รายการทาผิวสนาม พร้อมทาสี และตีเส้น จึงได้ทาหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัย
สั่งการตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ ซึ่งทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการดาเนินการตามข้อวินิจฉัยข้อนี้
ประธานที่ ป ระชุ ม กล่ า วว่ า มอบคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน)
ดาเนินการประสานหารือระหว่างผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อดาเนินการแก้ไข
รายการที่ มี ปั ญหาให้ ถู กต้ องเป็ นการเร่ งด่ วน เนื่ องจากงบประมาณในส่ วนนี้ จะสิ้ นสุ ดวั นที่ 30 กั นยายน 2564
หากล่วงเลยระยะเวลาที่กาหนดถือว่าโครงนี้พับไป
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563-31 สิงหาคม 2564
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 790,676,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 699,094,432.32 บาท
คิดเป็นร้อยละ 88.42 (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 612,454,468.20 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 563,364,700.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.98
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2.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 185,504,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน
178,221,831.80 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 135,729,731.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16 สถานะกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 ในเอกสารแนบ 2) ดังนี้
ตารางที่ 1 สถานะกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผู กพัน งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 ผลการเบิกจ่าย
จานวน 446,100.00 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 2-3 คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานที่ 2-3 วันที่ 7 กันยายน
2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กันยายน 2564 (จานวน 3 งวดงาน 160 วัน)
หมายเหตุ : มหาวิทยาลั ยอนุมัติแก้ไขแบบรู ปรายการ จัดทาสั ญญาแก้ไขเพิ่มเติม 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
ผลการเบิกจ่าย จานวน 557,400.00 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 2-3 คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานที่ 2-3
วันที่ 7 กันยายน 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
10,755,000.00 บาท คาดว่าบริษัทส่งมอบงวดงานสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2564 คาดว่าคณะกรรมการตรวจรับ
งวดงานสุดท้ายวันที่ 19 กันยายน 2564 คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่
25 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 กันยายน 2564 (จานวน 5 งวดงาน 170 วัน)
หมายเหตุ : อยู่ ร ะหว่ า งคณะกรรมการผู้ ค วบคุ ม งานพิ จ ารณาในการขอขยายระยะเวลา
ในการก่อสร้างครั้งที่ 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 จังหวัด
นนทบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี วงเงินตามสัญญา 29,960,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
20,972,000.00 บาท อยู่ระหว่างดาเนินงานในงวดงานที่ 5 คาดว่ากันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 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 จากเดิมสิ้นสุ ดสั ญญาวันที่ 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 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 บปรุ งพื้นที่ ฝึ กปฏิบั ติวิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตาบลท่าวาสุ กรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี การดาเนินงานก่อสร้าง จานวน 7 งวดงาน วงเงิน
ตามสั ญญา 11,850,000.00 บาท อยู่ ร ะหว่างการดาเนินงานในงวดงานที่ 1 สิ้ นสุ ดสั ญญางวดงานที่ 2 วันที่
24 กันยายน 2564 คาดว่ากันเงินเหลื่อมปี 64 จานวน 5 งวด งวดที่ 3-7 จานวน 9,480,000.00 บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 13 มีนาคม 2565
3. รายงานผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–31 กรกฎาคม 2564
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 2 แสดงผลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

1
2

ประเภทรายรับ

รวมทั้งสิ้น
รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3

รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ
(เฉพาะเงินนาส่งมหาวิทยาลัย)
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน

4

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สิน

5

รายได้อื่น ๆ

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

จัดสรร (100%)

ประมาณการรายรับ
หลังปรับลด

รายรับจริง

ร้อยละ

234,883,300.00
205,883,300.00

206,056,400.00
182,056,400.00

183,487,713.78
161,415,082.00

89.05
88.66

5,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

2,606,663.03

86.89

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,428,095.76

105.35

13,000,000.00

13,000,000.00

10,000,000.00

8,027,614.56

80.28

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,010,258.43

100.34

3.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 234,883,300.00 บาท ประมาณการรายรับ
หลังปรับลดงบประมาณ 2564 จานวน 206,056,400.00 บาท รายรับจริง ณ 1 ตุลาคม 2563–31 กรกฎาคม 2564
จานวน 183,487,713.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.05
หมายเหตุ : ประมาณการรายรับหลังปรับลดตามเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่
8 กันยายน 2564
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 1 ตุลาคม 2563–31 สิงหาคม 2564
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลังปรับลดงบประมาณ 2564
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4.1 ภาพรวม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ภาพรวม 234,883,300.00 บาท ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายของเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 13,818,300.00 บาท ปรับลด
งบประมาณพ.ศ. 2564 จานวน 20,804,979.76 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยน จานวน 227,896,620.24 บาท ผลการ
เบิกจ่าย จานวน 150,174,856.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.90 (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7-8 ตามเอกสารแนบ 3)
4.2 รายจ่ ายประจ า ได้ รั บงบประมาณหลั งโอนเปลี่ ยนแปลง 224,145,400.00 บาท ปรั บลดงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จ านวน 20,804,979.76 บาท งบประมาณหลั ง โอนเปลี่ ย นหลั ง ปรั บ ลดงบประมาณ จ านวน
203,815,070.98 บาทผลการเบิกจ่าย จานวน 140,816,428.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.09
4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับครุภัณฑ์ 74 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 24,081,549.26 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน
9,358,427.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.86 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 9 ในเอกสารแนบ 3)
ตารางที่ 3 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
สถานะ
รวมทั้งสิ้น
1. ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. รอส่งมอบครุภัณฑ์/ดาเนินงานก่อสร้าง
4. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

รายการครุภัณฑ์
74
1
2
4

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5
0
0
5

รวม
79
1
2
9

67

0

67

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประจาเดือนสิงหาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติ ดังนี้
1. มอบรองอธิ การบดี (ผศ.สุ วิ ทย์ วงษ์ ยื น) และคณบดี คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม (ผศ.เดชา
พลเสน) ก ากั บติ ดตามรายการก่ อสร้ างสนามกี ฬาเอนกประสงค์ พร้ อมอุ ปกรณ์ ต าบลย่ านยาว อ าเภอสามชุ ก
จั งหวัดสุ พรรณบุรี 1 รายการ กองบริ หารทรั พยากรสุ พรรณบุรี และดาเนินการประสานหารือระหว่างผู้ควบคุมงาน
ผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อแก้ไขรายการที่มีปัญหาให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
โดยเร่งด่วน เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หากพ้นกาหนดจะถือว่ารายการนี้ถูกพับไป
2. มอบรองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) กากับติดตามรายการอาคารหอประชุม ตาบลย่านยาว
อ าเภอสามชุ ก จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 1 หลั ง กองบริ หารทรั พยากรสุ พรรณบุ รี ให้ เป็ นไปตามแผนและแล้ ว เสร็ จ
ตามกาหนดในสัญญา
3. มอบคณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.เดชา พลเสน) กากับติดตามรายการปรับปรุงต่อเติม
อาคารโรงฝึ ก งาน คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม และรายการปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม อาคารพั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จตามกาหนดในสัญญา
4. มอบรองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
ก ากั บ ติ ด ตามรายการปรั 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 เพื่อให้การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ตามกาหนดในสัญญา
5. มอบทุกหน่วยงานตรวจสอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณ
เงิน รายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า ข้อมูล มีความครบถ้ว นและถูกต้องตรงกันหรือไม่ รายการใด
ที่จะต้องกันเงินเหลื่ อมปี และรายการใดที่จะต้องเบิกจ่ายภายในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 หากข้อมูล
ดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งไปยังกองนโยบายและแผนก่อนมีการประชุมครั้งถัดไป
1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายนรินทร แท่นวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนสิงหาคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ (กกบห.มทรส.) รายละเอี ย ดสรุ ป ได้
ดังแผนภูมิต่อไปนี้

21
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม จานวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 1 โครงการ

ผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม จานวน 174 โครงการ
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินโครงการแต่ขออนุมัติโครงการแล้ว จานวน 3 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 4 โครงการ
- ดาเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จานวน 40 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 87 โครงการ
- ขอยกเลิกโครงการ จานวน 40 โครงการ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 มีโครงการที่ขอยกเลิ ก
และยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเข้ามหาวิทยาลัย จานวน 5 โครงการ เป็นเงินคงเหลือส่งคืนทั้งสิ้น 686,600.00 บาท
ดังนี้
1. โครงการแข่ งขั นวิ ชาการ "Teaching Academy 2021" จ านวน 100,000.00 บาท หน่ วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy 2021" จานวน 47,000.00
บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. โครงการประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 23,000.00 บาท หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. โครงการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน จ านวน 15,000.00 บาท หน่ ว ยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. โครงการน าเสนอผลงานวิ จั ยภาคนิ ทรรศการเพื่ อเผยแพร่ ผลงานของมหาวิ ทยาลั ย จ านวน
185,000.00 บาท หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
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* และ 1) โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานสากล จานวน 20,000.00 บาท 2) โครงการ
อบรมอาหารและเครื่ องดื่มเพื่ออาชีพ จ านวน 20,000.00 บาท หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ 3) โครงการสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน จานวน 276,600.00 บาท หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอนเข้า มทรส.ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจาเดือนสิงหาคม 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.4 การปาฐกถาพิเศษจาก องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ
รองอธิ ก ารบดี (ดร.อนุ รั ก ษ์ เมฆพะโยม) รายงานว่ า ตามที่ ป ระธานคณะกรรมการอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กราบเรียนเชิญ องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ เรื่อง “พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา” ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง
ที่ 6/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ผ่านมา นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทาสรุปประเด็นส าคัญจากการปาฐกถา
ดังกล่าว เพื่อนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ ง 9 แห่ ง ได้ รั บ ทราบ โดยให้ แ ต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เผยแพร่ ผ่ านเว็บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ยเท่านั้น
และขอให้งดเว้นการเผยแพร่สื่อ Social Media อื่น ตามมติ ทปอ.มทร. ครั้งที่ 6/2564 มีรายละเอียดดังนี้
ท่ านองคมนตรี พลเอก ดาว์ พงษ์ รั ตนสุ วรรณ ได้ อั นเชิ ญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา
คือ ความมั่นคงของประเทศ... การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
มีอาชีพ มีงนทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย...” ซึ่งจากพระโชบายด้านการศึกษาดังกล่าว สามารถ
แบ่ งออกเป็ น 4 ข้อ 1) มีทัศนคติที่ดี และถู ก ต้อ ง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่ น คงเข้ ม แข็ง 3) มีงานทา - มีอาชีพ และ
4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย รายละเอียดดังรูปภาพด้านล่างนี้
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โดยท่านได้สรุปความหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
หมายความว่า มิ่งมงคลแห่งพระราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้นาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้ร่วมมือกันพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นงคง เมื่อมงคลแห่งพระราชา
รวมเป็นหนึ่งกับคนของพระราชา ปวงประชาจะผาสุก และขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้น้อมนา
พระราโชบายดังกล่าวไปเป็นแนวทางสาหรับการดาเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการปาฐกถาพิเศษจาก องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบการปาฐกถาพิเศษจาก องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ
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1.2.5 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภูมิ ได้มอบหมายให้ ส านั ก งานอธิก ารบดี และคณะกรรมการขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ย คุ ณธรรมภายใน
หน่ ว ยงาน ระยะที่ 2 ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ ธรรมให้ เ ป็ น รู ป ธรรมครอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงาน
ทุกศูนย์พื้นที่ ผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมความดี โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึง
การนาคุณธรรมอัตลักษณ์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต นั้น
ในการนี้ ส านั กงานอธิการบดีและคณะกรรมการขับเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยคุ ณธรรมภายในหน่วยงาน
ระยะที่ 2 ในฐานะผู้รับผิดชอบการดาเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2 ได้มีการประชุมเพื่อติดตาม
ผลการดาเนินงาน และได้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของการขับเคลื่อน ระยะที่ 2
ในการประชุ มคณะกรรมการขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยคุ ณธรรม ครั้ งที่ 2/2564 เมื่ อวั นศุ กร์ ที่ 3 กั นยายน 2564
สรุปได้ว่า ผลการดาเนินโครงงาน/กิจกรรมส่งเสริมความดี ตามแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) จ านวนโครงงานที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยดาเนินการ มีจานวนทั้งสิ้ น
25 โครงงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 20 หน่วยงาน ดาเนินการได้ตามแผน จานวน 18 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 72.00
ส่วนโครงงานที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.00 ทั้งนี้ โครงงานที่ดาเนินการ
ไม่เป็ นไปตามแผน จ านวน 7 โครงงาน เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) จึงไม่สามารถดาเนินโครงงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
ระยะที่ 2 ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณผู้ บริห ารทุกหน่ว ยงาน ที่ ได้ให้การสนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนิน งาน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2 ซึ่งผลจากการดาเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ทาให้
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ
ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2564 ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใน
ปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่น ” ของ
จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่มีกระบวนการในการขับเคลื่ อนคุณธรรม
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง จากผลการคั ด เลื อ กจากคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา มีห น่ ว ยงานที่ได้รั บ การคัดเลื อก จานวน 5 หน่ว ยงาน โดยมหาวิทยาลัยมีผลคะแนนสูงสุด
ในด้านการดาเนินงานเป็นอันดับที่ 1 และได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เป็นตัวการันตีว่ามหาวิ ทยาลัยเป็นองค์กรคุณธรรม
ที่ดาเนินการได้อย่างชัดเจน โดยอธิการบดีจะเข้ารับรางวัลดังกล่าวจากกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป
ส่วนแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมในอนาคต ควรมอบให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยคุณธรรมกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน หากมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณ ธรรมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งใน
ประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมที่โ ดดเด่นเป็ นที่ป ระจั กษ์จากการประเมินผลการดาเนินงานของคณะอนุ กรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่ งชาติ และคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ ม คุ ณธรรมในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยาอยู่ แล้ ว ส่ วนรูปแบบอาจจะน า
เรื่องการถอดบทเรียนและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มาพัฒนาและปรับปรุงต่อยอดให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
คุณธรรมมีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) คณะกรรมการจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน คณะกรรมการทุกคน ที่ได้มี
การดาเนินการประชุม ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้ประสบความสาเร็จนาไปสู่ซึ่งผลงาน
และความภาคภู มิ ใ จของชาวมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ทั้ ง นี้ การเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม
เป็นการแสดงออกว่า หน่วยงานมีหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานอย่างไร มีหลักคุณธรรมในการดาเนินการครบ
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้านคุณธรรมหรือไม่ เพราะฉะนั้นผลจากการดาเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
จึงปรากฏออกมาว่ามหาวิทยาลัยเป็น “องค์กรคุณธรรมที่โดดเด่น ” และได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม
ขอฝากอธิการบดีท่านใหม่และทีมผู้บริหารชุดใหม่ ขอให้ดาเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมในระยะต่อไป
อย่างต่อเนื่อง รักษาเกียรติยศชื่อเสียง สิ่งที่ดีงาม ให้กับมหาวิทยาลัย และขอให้ได้รับรางวัลในระดับชาติต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรด
ทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานการขับ เคลื่ อน
มหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ 2
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1.2.6 การก าหนดแนวทางการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายในหน่ ว ยงาน
จากผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี (นายพั ฒ นพงศ์ วรรณวิ ไ ล) รายงานว่ า จากการประชุ ม
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามคาสั่ งมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 1152/2563 ลงวันที่ 26 ตุล าคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั น Google
Meet ที่ meet.google.com/ nat-rmjn-dsc ระเบียบวาระที่ 4.1 การกาหนดแนวทางการส่งเสริม และพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้คะแนน 88.70 (ระดับ A) โดยแยกรายละเอียดดังนี้
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต (OIT)
การเปิดเผยข้อมูล (OIT)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT)
การปฏิบัติหน้าที่ (IIT)
คุณภาพการดาเนินงาน (EIT)
การใช้อานาจ (IIT)
การปรับปรุงการทางาน (EIT)
การใช้งบประมาณ (IIT)
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT)
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT)

คะแนน
2563
56.25
97.14
93.87
83.79
92.81
79.33
93.96
72.50
73.27
67.57

2564
100.00
92.00
89.50
88.15
85.52
83.99
83.97
80.64
79.20
74.65

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน
คะแนนต่าสุด 74.65 คะแนน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าคะแนน 79.04
IIT ประเด็นการประเมิน จานวน 30 ข้อ ผ่าน 12 ข้อ ไม่ผ่าน 18 ข้อ ค่าคะแนน 80.65
EIT ประเด็นการประเมิน จานวน 15 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ ไม่ผ่าน 13 ข้อ ค่าคะแนน 73.35
OIT ประเด็นการประเมิน จานวน 48 ข้อ ผ่าน 38 ข้อ ไม่ผ่าน 10 ข้อ ค่าคะแนน 82.10

สถานะ
เพิ่มขึ้น*
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึน้
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าคะแนน 81.33
IIT ประเด็นการประเมิน จานวน 30 ข้อ ผ่าน 8 ข้อ ไม่ผ่าน 22 ข้อ ค่าคะแนน 75.29
EIT ประเด็นการประเมิน จานวน 15 ข้อ ผ่าน 15 ข้อ ไม่ผ่าน 0 ข้อ ค่าคะแนน 93.55
OIT ประเด็นการประเมิน จานวน 43 ข้อ ผ่าน 38 ข้อ ไม่ผ่าน 5 ข้อ ค่าคะแนน 76.70
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าคะแนน 88.70
IIT ประเด็นการประเมิน จานวน 30 ข้อ ผ่าน 9 ข้อ ไม่ผ่าน 21 ข้อ ค่าคะแนน 81.32
EIT ประเด็นการประเมิน จานวน 15 ข้อ ผ่าน 7 ข้อ ไม่ผ่าน 8 ข้อ ค่าคะแนน 86.33
OIT ประเด็นการประเมิน จานวน 43 ข้อ ผ่าน 41 ข้อ ไม่ผ่าน 2 ข้อ ค่าคะแนน 96.00
จากผลการประเมิน พบว่า
1. ระดับคะแนน IIT ทั้ง 21 ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ ค่าคะแนนร้อยละ 85 และมีแนวโน้มค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นในทุกตัวชี้วัดเทียบกับปีก่อนหน้า
2. ระดับคะแนน EIT ทั้ง 8 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ค่าคะแนนร้อยละ 85 และมีแนวโน้ม ค่าคะแนน
ลดลงในทุกตัวชี้วัดเทียบกับปีก่อนหน้า และมีระยะค่าคะแนนที่ลดลงมากกว่า 10 คะแนนในทุกตัวชี้วัด
3. ระดับคะแนน OIT 2 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนร้อยละ 85
ทั้งนี้ จากความสอดคล้องและแนวโน้มค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นของ IIT พิจารณาได้ว่าการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดที่แสดงออกต่อบุคลากรด้วยกันเองสามารถแสดงผลให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้พบเห็น
เชื่อได้มากขึ้นถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล ค่าคะแนน OIT ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ข้อ สามารถ
ปรับแก้ในกระบวนการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล ค่าคะแนน EIT ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ
มีนัยสาคัญที่มีแนวโน้มการลดลงของค่าคะแนนมากกว่า 10 คะแนน แสดงให้เห็นได้ว่าผลการดาเนินงานที่แสดงผล
ถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานที่สื่อสารไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ชัดเจนเพียง
พอที่จะให้คะแนนมหาวิทยาลัยในระดับที่ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ดังนี้
1. มอบฝ่ ายเลขานุ การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยเพื่ อมอบหมาย
และเน้ น ย้ าให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานทาการถ่ ายทอดข้ อ มู ล ข่ าวสารในการด าเนิน การตามภารกิ จ ของหน่ว ยงาน
ที่เป็นหัวข้อตามตัวชี้วัด IIT ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบในทุกการประชุมของหน่วยงาน
2. มอบหั ว หน้ า หน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ท ามาตรการปรั บ ปรุ ง แล ะพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยเน้นประเด็น ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล การสร้างความ
รับรู้เกี่ยวกับประเด็นตามข้อคาถาม IIT การปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการการทางานและการกากับระยะเวลา
การให้บริการตามมาตรฐาน พร้อมนาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง และรายงานผล
ให้มหาวิทยาลัยทราบ
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3. มอบผู้ บ ริ ห ารทุก ระดับและบุคลากรที่มีห น้าที่เกี่ยวกับการให้ บริการปฏิบัติ จัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ การเงิน พัสดุ บุคลากร ดาเนินการให้เป็นไปตามเจตจานงสุจริต และให้รายงานผลข้อร้องเรียนหรือ
ความบกพร่องเพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบและกาหนดแนวทางแก้ไขไปยังสานักงานอธิการบดี
4. มอบกองกลางและกองบริหารทรัพยากรทุกศูนย์พื้นที่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บุคลากร
รับทราบข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับความโปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล
5. มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ OIT จานวน 2 ข้อที่ ได้ระดับคะแนน 0 พิจารณาเสนอแนวทาง
การปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน และรายงานมหาวิทยาลัย
6. มอบสานักงานอธิการบดีจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานในสังกัดทราบและดาเนินการ
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรด
ทราบการกาหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากผลการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ได้จาก QR CODE ได้ล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบการก าหนดแนวทางการส่ งเสริม และพั ฒ นา
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.7 รายงานการดาเนินโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ในหัวข้อ สื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อนาชมนิทรรศการภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธ ยา
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (ดร.สุ วุ ฒิ ตุ้ ม ทอง) รายงานว่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้จัดทาโครงการบริการวิชาการ (แบบมีรายได้) เสนอต่อศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และได้มี
การบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการพัฒนาผลงานสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อนา
ชมนิทรรศการภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อันเกิดจากร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และพัฒนาผลงานอันเกิดจากความรู้ที่ได้จากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมีการแบ่งรายละเอียดงานเป็น
3 ส่วนได้แก่
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งานส่วนที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหว และโมเดล 3 มิติ จากการส่องภาพจิตรกรรม และภาพถ่าย
ด้วยเทคโนโลยี AR จานวน 22 จุด ภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
งานส่วนที่ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ในหัวข้อ อยุธยา ในฐานะเมืองท่า บริเวณแบบจาลอง 3 มิติ
ป้อมเพชรในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
งานส่ ว นที่ 3 การสร้ า งแบบจ าลองเชิ ง สถาปั ต ยกรรม 3 มิ ติ วั ด ไชยวั ฒ นาราม โดยการน า
แบบจาลองทีใ่ ช้ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมาซ้อนทากับแบบจาลองวัดไชยวัฒนาราม
โดยงานทั้ ง 3 ส่ ว น ที ม งานสาขาวิ ช าเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้ดาเนินการและพัฒนาแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และในวันที่ 15 กันยายน
2564 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์
วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมชมผลงานและตรวจสอบผลงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ดังรูปภาพด้านล่างนี้
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จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) เพื่อ
โปรดทราบรายงานการดาเนิ น โครงการบริ ก ารวิช าการแบบมีร ายได้ ในหั ว ข้ อ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย และแอนิเมชัน
ด้ ว ยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่ อ น าชมนิ ท รรศการภายในศู น ย์ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ อ ยุ ธ ยา
(คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้นาเสนอต่อ ที่ประชุ มแล้ ว ทั้งนี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ได้ล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานการด าเนิ น โครงการบริก ารวิช าการ
แบบมี ร ายได้ ในหั ว ข้ อ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย และแอนิ เ มชั น ด้ ว ยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่ อ น าชม
นิทรรศการภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1.2.8 รายงานการด าเนิน โครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศ น์ และเทคโนโลยีภ าพเสมือนจริ ง (AR) สาหรั บ
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในการผลิตชุดสื่อโครงการพัฒ นาสื่อวีดิทัศน์ และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) สาหรับการจัดการเรียนการสอน
วิช าประวัติศาสตร์ ส าหรั บ เด็กปฐมวัย และประถมศึกษา เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 โดย สพฐ. สนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการ 48,000,000 บาท ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลิตสื่อรายวิชา
ประวัติศาสตร์ สาหรับระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
(AR) ในรูปแบบเกม จานวนทั้งสิ้น 30 เกม และสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นการผลิตสื่อวีดิทัศน์
ในรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ จานวนทั้งสิ้น 33 ตอน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จานวน 349
โรงเรียน ครูและบุคลากรการศึกษาจานวน 700 คน ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
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กิจกรรมที่ 1 เป็นการออกแบบสื่อ การจัดทาเนื้อหา การจัดทาสตอรี่บอร์ด และการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กิจกรรมที่ 2 เป็นการผลิตสื่อตามการออกแบบ เนื้อหา และสตอรี่บอร์ด
กิจกรรมที่ 3 เป็นการจัดทาคู่มือสาหรับการใช้งานสื่อ การจัดการเรียนด้วยสื่อที่ผลิต
กิจกรรมที่ 4 เป็นการฝึกอบรมครูและบุคลากรการศึกษาในการใช้สื่อ การจัดการเรียนการสอน
ด้วยสื่อที่ผลิต และการพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
กิจกรรมที่ 5 เป็นการวิจัยประสิทธิภาพของสื่อที่ผลิต
โดยมีกาหนดการดาเนินการระหว่างสิงหาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการดาเนินโครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)
สาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
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จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานการดาเนิ น โครงการพัฒ นาสื่ อวิดี ทั ศน์ และเทคโนโลยีภ าพเสมื อ นจริ ง (AR) ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินโครงการพัฒ นาสื่ อวิ ดีทั ศน์
และเทคโนโลยี ภ าพเสมือนจริ ง (AR) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิช าประวัติศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย
และประถมศึกษา
1.2.9 รายงานผลการตรวจประเมินสานักงานสีเขี ยว กองบริ หารทรั พยากรสุพรรณบุรี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี (ผศ. ดร.ศศิ ก านต์ สุ ว รรณประที ป ) รายงานว่ า ตามที่ ก องบริ ห ารทรัพ ยากร
สุ พ รรณบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มการตรวจประเมิ น ส านั ก งานสี เ ขี ย ว
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green
Office) ระดั บ ประเทศ ได้ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ รองผลการตรวจประเมิ น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 20 กั น ยายน 2564
เวลา 14.00 - 16.00 น. นั้น
ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรางวัล
ระดั บ ดี ม าก (เหรี ย ญเงิ น ) ประจ าปี 2564 จากการตรวจประเมิ น ส านั ก งานสี เ ขี ย วของกรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นผลอย่ า งเป็ น ทางการ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพจะส่ ง มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ภายในเดือ นตุ ล าคมนี้
โดยมีภาพผลการดาเนินงาน สานักงานสีเขียว ปี 2564 ดังนี้
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ประธานที่ประชุมกล่าว ขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป) รองอธิการบดี
(ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน) ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี (นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์) บุคลากรทุกภาคส่วน
ของศู น ย์ สุ พรรณบุ รี ที่ ได้ มี การประสานการด าเนิ นงานและสร้ างความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานหน่ วยงานต่ าง ๆ
ภายในศูนย์สุพรรณบุรี ในการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อเข้ารับการตรวจ
ประเมิน ส านั กงานสี เขีย ว จากกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับศูนย์สุพรรณบุรี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินสานักงานสี เขี ยว
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
ฝ่ ายเลขานุ การได้จั ดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet และได้แจ้งเวียน
ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
(ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 1976, ว 2231, ว 2232 และว 2233 ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2564) ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การจึ งขอเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
เป็ น การประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ Google Hangout Meet เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 4 อาคาร
บูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จานวน 51 หน้า
โดยมี รายละเอี ยดตามรายงานการประชุ มที่ แนบมาพร้ อมนี้ รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้ น าเสนอต่ อ
ที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ได้จาก
QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สาหรับกรรมการ
ที่ไม่ได้มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา
3.1 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 ร ณมงคล ” วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสานักงานพระราชวังอีกครั้ง เนื่องจาก
สานักพระราชวังต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยประกอบ
การพิจารณาด้วย และในเดือนตุลาคม 2564 ผมจะเข้าพบกับรองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เพื่อติดตามเรื่องนี้
อีกครั้ง
ในการนี้ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง คณะกรรมการดาเนินการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการดังนี้
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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 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิด
“อาคารบู รณมงคล” วั นพฤหั สบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ศู นย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา และมอบคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดนิรรศเฉลิมพระเกียรติตรวจสอบและพิสูจน์อักษร
ให้มีความถูกต้อง เนื่องจากมีหลายจุดที่พบคาผิด อาทิ คาว่า “ทูลเกล้าถวายเงิน” แก้ไขเป็น “ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน”
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3.2 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รองอธิการบดี (อาจารย์ จิ ระวัฒ น์ ใจอ่อนน้อม) รายงานว่า ตามที่ส มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
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 ซึ่งถ้านับจากวันนี้จะเหลือระยะเวลาเพียง 70 วัน ทั้งนี้ ศูนย์นนทบุรีได้นัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับเสด็จฯ อีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ขณะนี้ได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบบร้อย ซึ่งบางฝ่ายยังคงต้องรอการดาเนินงาน
ของจังหวัดนนทบุรี ควบคู่ไปด้ว ย เหลือเพียงโครงการรับเสด็จ ซึ่งใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่ ว นการดาเนิ น การในเรื่ องของสถานที่ดาเนินการเสร็ จสิ้ นเรียบร้อยทุกตาแหน่งแล้ ว เหลื อเพียงทางจังหวั ด
เชิญมหาวิทยาลัยไปร่วมประชุม และหากมีความคืบหน้าในการดาเนินการอย่างไร จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งถัดไป
รองอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม) กล่าวเพิ่ มเติมว่า เนื่องจากในการเสด็จพระราชดาเนิน
หากเป็นคาสั่งของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทางสานักพระราชวังจะต้องใช้พื้นที่ในการประชุม
โดยใช้พื้น ที่ที่ มทร.สุ ว รรณภูมิ ศูน ย์ น นทบุรี (เขตเหนือ) และส านักพระราชวังจะเข้ามาดูพื้นที่ก่อนล่ ว งหน้ า
ขอให้ทางศูนย์นนทบุรีได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมและห้ องประชุมไว้ให้เรียบร้อยด้วย เนื่องจาก
มีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมในวันดังกล่าว
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิด “อาคารเลิศสรรพวิทย์ ” วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้ อ มเปิด
“อาคารเลิ ศสรรพวิทย์ ” วัน อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ 3 ทศวรรษประมงหันตรามหาปีติ น้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์) รายงานว่า ตามที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเป็น
การส่วนพระองค์ไปทรงเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น
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ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้เสนอ
ขออนุมัติงบประมาณจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ 3 ทศวรรษประมงหันตรามหาปีติ น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งในอดีตเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการประมงอยุธยา – บาร์เดน – เวอร์เทนเบอร์ก (Ayutthayabaden-wurtemberg fish culture project) ณ สถานที่ดาเนินโครงการฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเกษตร
พระนครศรีอยุธยา (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ซึ่งเป็นระยะเวลา 30 ปี และจากอดีตจนถึงปัจจุบันสาขาวิทยาศาสตร์การประมง
ได้ ด าเนิ น งานตามพระราชปณิ ธ านของพระองค์ ใ นขณะนั้ น ต่ อ มา แต่ สื บ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ อั ค คี ภั ย เมื่ อปี
พุทธศักราช 2562 ทาให้อาคารดาเนินโครงการฯ ดังกล่าว เกิดชารุดเสียหาย และทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อก่อสร้ างปรั บปรุ งอาคารและดาเนิ นการแล้ วเสร็จเมื่ อเดื อนมิ ถุ นายน 2564 ที่ผ่ านมา สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
จึงมีแนวคิดจัดทาโครงการจัดนิทรรศการฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระองค์ท่าน ในการเสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตร
อาคารโครงการดาเนินงานดังกล่าวอีกครั้งอย่างสมพระเกียรติ อีกทั้ง สามารถใช้เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการทั้งภายใน
และภายนอกสาขาวิชากับผู้ที่สนใจเรียนรู้ต่อไป
ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิได้เชิญคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเข้าพบเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 และมอบแนวทางการดาเนินงานในการเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนิน
เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิด “อาคารบูรณมงคล” วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จึงได้นาแนวทางการดาเนินงานหารือ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเสนองบประมาณ จานวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็น
ค่าใช้สอยในการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สาหรับจัดนิทรรศการ จานวน 535,000 บาท และค่าวัสดุ 1) พันธุ์ปลาแรด
จานวน 100,000 บาท 2) อาหารสาหรับเลี้ยงปลา 15,000 บาท เพื่อจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ 3 ทศวรรษประมง
หั น ตรามหาปีติ น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอมอบหมายให้ ดร.ธนวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ ผศ. ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และ ดร.วิญญู บุญประเสริฐ
อาจารย์ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การประมง คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ นาเสนอ
รายละเอียดการจัดนิทรรศการดังกล่าว
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณเทคโนโลยีการเกษตรฯ ผศ. ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ อาจารย์
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ การประมง และ ดร.วิญญู บุญประเสริฐ อาจารย์ส าขาวิช าวิทยาศาสตร์ก ารประมง
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ได้ ร่ ว มกั น น าเสนอประวั ติ ค วามมาและวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการจั ดนิ ทรรศการศูน ย์ การเรี ย นรู้ 3 ทศวรรษ ประมงหั นตรามหาปี ติ น้อมราลึ กในพระมหากรุณาธิ คุ ณ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
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ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาการอนุ มั ติ ง บประมาณ
การจั ดนิ ทรรศการศูน ย์ เรี ย นรู้ 3 ทศว รรษประม ง หั นตรามหาปีติ น้อมราลึ กในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี
ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
รองอธิ ก ารบดี (ผศ.กฤษฎี สุ ข ฉายี ) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ในส่ ว นงบยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีกิจกรรม/โครงการที่ขอเลื่อนหรือยกเลิก ไป ขอประสานงานไปยัง
กองนโยบายและแผนเพื่อหารือในการนางบประมาณส่วนนี้มาใช้ไปพลางก่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.อานาจ จารัสจรุง ผล) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่ องจากโครงการนี้เป็น
โครงการที่ดี แต่จากการพิจารณารายละเอียดประกอบในส่วนของการดาเนินงาน ยังขาดระบบบาบัดของตู้ปลา
และตู้ปลา ซึ่งยังไม่ปรากฎอยู่ในรายการ และพัสดุนูนต่า เป็นต้น เห็นควรให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ก่อนนาเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป
ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กล่าวชี้แจงว่า รายละเอียดในส่วนของ
ตู้ปลาจะอยู่ในรายการที่ 2.1 ตู้ปลาขนาด 48 นิ้ว พร้อมระบบไส้กรอง และแสงสว่าง ฐานเหล็กรองตู้ปลา ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ตู้ปลาจะมีระบบบาบัดอยู่ภายในตู้ปลาเรียบร้อยแล้ว
รองอธิ ก ารบดี (ดร.อนุ รั ก ษ์ เมฆพะโยม) ให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า หากจะมี ก ารด าเนิ น การ
จัดนิทรรศการชุดนี้เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตร เห็นควรให้ใส่รายการนี้ไว้ในกาหนดการด้วย ซึ่ งสานัก
พระราชวังจะต้องทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จฯ รวมถึงเส้นทางการเสด็จฯ มหาวิทยาลัย
ต้องจัดเตรียมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบทั้งหมด และอาจจะกระทบในส่วนของงบประมาณที่ได้วางแผนไว้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี (นายพั ฒ นพงศ์ วรรณวิ ไ ล) ให้ ค วามเ ห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า
หากรายละเอี ย ดการด าเนิ นการไม่ เกิ น 500,000 บาท สามารถด าเนิ น การได้ ทั น ที และเห็ น ควรให้ ค ณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรฯ ทบทวนปรั บ ปรุ ง งบประมาณในการด าเนิ น การให้ เ หมาะสม โดยประสานหารื อ
การดาเนินการไปยังกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณโดยเร่งด่วน
รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) เห็นควรให้แยกงบประมาณออกเป็น 2 โครงการ ในเบื้องต้น
คณะเทคโนโลยี การเกษตรฯ ต้องจั ดทาโครงการจ้า งเหมาปรับ ปรุ งมาก่ อน ทั้งนี้ งบประมาณจะต้ อ งไม่ เ กิ น
500,000 บาท (รวม VAT) และมี ข้ อ แนะน าเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของนิ ท รรศการ ค าว่ า “3 ทศวรรษ” ควรเพิ่มปี
พ.ศ. ด้วยว่า “3 ทศวรรษ ปี พ.ศ. .... - พ.ศ. ....” เพื่อให้ทราบปีที่ครบ 3 ทศวรรษ
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณการจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ 3 ทศวรรษประมงหันตรามหาปีติ น้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ทีอ่ ยู่ด้านล่างนี้

มติ ค ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติในหลั กการและมอบคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทบทวนปรับปรุงงบประมาณในการดาเนินการให้เหมาะสมตาม
ข้อเสนอแนะ โดยประสานหารือการดาเนินงานกับกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอเรื่องขออนุ มัติงบประมาณ
ด่วนที่สุด
4.2 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา
4.2.1 พิจารณาการจัดตารางเรียนวันพุธช่วงบ่าย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสาวทิพย์วัน สุขสัน) รายงานว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดตารางเรียน
ของนั กศึก ษาว่ างในวัน พุธ ช่ว งเวลา 14.00 - 16.30 น. โดยกาหนดให้ เป็นชั่ว โมงกิจ กรรมส าหรับนั กศึ กษา
แต่เนื่องจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา มีบางคณะ บางศูนย์ จัดการเรียนการสอนในวันพุธช่วงบ่าย และมีบางรายวิชา
มี ทั้ ง ชั่ ว โมงทฤษฎี แ ละชั่ ว โมงปฏิบั ติ บางรายวิ ช ามี เ ฉพาะชั่ ว โมงปฏิ บัติ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ ติ ด ต่ อ กัน
จานวน 5 - 6 ชั่วโมง ทาให้มีจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์มากขึ้น หากงดจัดตารางเรียนในวันพุธ ทาให้นักศึกษา
ต้องเลิกเรียนล่าช้ากว่าเวลาปกติ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนจึงขอหารือการจัดตารางเรียนวันพุธ
ช่วงบ่าย
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตารางเรียนวันพุธช่วงบ่าย
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในการเดิม คือ ให้งดการ
จัดการเรียนการสอนในวันพุธช่วงบ่าย โดยให้จัดตารางเรียนของนักศึกษาว่างในวันพุธ ช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น.
กาหนดให้เป็นชั่วโมงกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
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4.3 พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ
- ไม่มี 4.4 พิจารณาเรื่อง การดาเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 10/2564 ในวั นพุ ธที่ 27 ตุ ลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็ นการประชุ มออนไลน์ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2564 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ให้กาหนดการประชุมเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Google Hangouts Meet แต่ หากสถานการณ์ ดี ขึ้ น ขอให้ ทุ กท่ านเข้ าร่ วมการประชุ ม ณ สถานที่ จั ดประชุ ม
(On-site) คือ ห้องประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงลสุวรรณภู มิ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวชญาธร ปลื้มปั่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

