
 รายงานการประชุม 
ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 10/2562 
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 (1406) อาคารบริหาร ชั้น 4 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สบืค้า รักษาการแทน)  ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนบัสนุนการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน ์ ธรรมประทีป รักษาการแทน) 
3. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สนิ (รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทน) 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพนัธกิจสัมพนัธ์กับชุมชน (รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์ รักษาการแทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป (นายสัมพันธ์  เยน็ส าราญ  รักษาการแทน)  
6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง  รักษาการแทน) 

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และอุทยานการศึกษา
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษผ์ล  รักษาการแทน) 

บรรณสารสนเทศและวิเทศสมัพันธ์
8. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (อาจารย์มนตช์ัย  แซ่เตีย รักษาการแทน) 
9. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ) 

10. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป  ศรีราม)  
11. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ (รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง)  
12. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร. อารยา ประเสริฐชัย แทน)
13. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ) 
14. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชยัสถิตย์) 
15. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย) 
16 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ) 
17. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี) 
18. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ  (อาจารย์ ดร.สิทธชิัย  รัชยศโยธิน)
19. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์) 
20. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล (นายชูศักดิ์  ศิรรุ่งพันธ์ แทน) 
21. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา  คูหากาญจน์) 
22. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ)  
23. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์) 
24. ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ (นางวรนุช  สุนทรวนิิต) 
25. ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ (รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง)  
26. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน ์ ธรรมประทีป รักษาการแทน) 
27. ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศกึษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง) 
28. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก) 
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29. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  กาละดี รักษาการแทน) 
30. ผู้อ านวยการกองกลาง     (นายเพิ่ม  อินเบา้)      เลขานุการ 
 

ไม่มาประชุม  
1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง   (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี)  
2. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย รักษาการแทน) 
3. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล รักษาการแทน) 
4. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร รักษาการแทน) 
5. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วทิยกุล รักษาการแทน) 
6. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (อาจารย์วนสั  ปิยะกุลชยัเดช  รักษาการแทน) 
7. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนิ  ชินะโชติ รักษาการแทน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้อ านวยการกองพัสด ุ     (นางลดาวัลย์  ทิพย์เสนา) 
2. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย    (นายพรศักดิ์  จนัทร์ศรีนาค 
3. ผู้อ านวยการกองแผนงาน    (นางสาวภทรวรรณ  อักษร) 
4. หัวหน้างานวางผงัแม่บท     (นางสาวพิมพ์แข  แก้วเก้ือมิตร) 
5. เจ้าหน้าที่กองแผนงาน     (นางนัฏฐวี  มากด า) 
6. เจ้าหน้าที่กองแผนงาน     (นางสาวทรรศนกร  รักแป้น) 
7. หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   (ดร.ทนงศักดิ์  ศิริรัตน์) 
8. หัวหน้างานการประชุม     (นายอัฏฐเรข  กันสิทธิ์)        
9. เจ้าหน้าที่งานการประชุม     (นางสาววริศรา  คลังสนิศิริกุล) 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     1.1.1  การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่อง “การแต่งตั้งผู้บริหารและรักษาการแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย” 

ว่า ในเดือนตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป

รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และผู้อ านวยการสนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร. 

สิทธิชัย  รัชยศโยธิน ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย รักษาการ

แทน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับท่านผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่าน  
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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1.1.2  การจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง“การจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 2562”  

ว่า วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 ณ วัดเพชรสมุทร

วรวิหาร จึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 โดยพร้อม

เพรียงกัน 
 

  มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

1.2  กระทรวงต่างประเทศขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอ านวยความสะดวกและปฏิบัติงาน

ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง “กระทรวง

ต่างประเทศขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการปฏิบัติงานระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35”ว่า กระทรวง

ต่างประเทศ ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยฯ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย ให้จัดสถานที ่ 

จุดอ านวยการส าหรับการรักษาความปลอดภัย ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ 

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 โดยประสานในเบื้องต้นกับสโมสร มสธ. เพื่อใช้สถานที่อาคารสโมสร 

ส่วนที่ 1 ชั้น 1 ส าหรับเจ้าหนา้ที่ต ารวจทั้งหมด ส่วนที่ 2 ชั้น 2 ส าหรับเป็นห้องปฏิบัติงานของกระทรวงต่างประเทศ   

ส่วนที่ 3 อาคารอเนกนิทัศน์ ใช้เป็นพื้นที่ส ารองการอพยพเคลื่อนย้ายบุคคลส าคัญระหว่างประเทศ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

และใช้พ้ืนที่ว่างด้านหน้ามหาวิทยาลัย เป็นสถานที่การยื่นข้อเรียกร้องและรับหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์  
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง “ผลคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562”ว่า ตามท่ี

มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็น 

ผู้ด าเนินโครงการฯ โดย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน 

ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีผลคะแนนการประเมินฯในภาพรวมเท่ากับ 91.45 คะแนน ระดับ 

A ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยหากรวมหน่วยงานทุกหน่วยงานในประเทศมีอยู่ 8,058 หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยได้เป็นล าดับที่ 174 และในประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้คะแนนในล าดับที่ 6 จาก 80 สถาบัน

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย ได้ล าดับที่ 51 ดังนั้น จึงขอขอบคุณ ที่ประชุมผู้บริหาร 

คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานทุกๆท่าน ฝ่ายเลขานุการฯ(กองกฏหมาย) และส าหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 คณะกรรมการฯจะขอเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือจะท าให้มหาวิทยาลัย ได้อันดับ 1-3 



4 

ประธาน กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ และทุกหน่วยงานที่ท าให้

มหาวิทยาลัย ได้รับผลคะแนน ITA ในล าดับที่ 6 โดยสถาบันที่ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

ล าดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส าหรับการให้คะแนนของ ส านักงาน ป.ป.ช. นั้น จะมุ่งเน้นให้ CEO ของ

หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA และเห็นควรน าไปแจ้งทราบในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ด้วย และศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา น าเอาผลการประเมินฯและ

รายงานการประเมินฯไปปรับใช้ให้มีความสมดุลย์และสอดคล้องกัน 

ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมถึงผลคะแนนการประเมินฯ ที่ 

มหาวิทยาลัยได้คะแนนตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 100 คะแนน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และ 

การป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าที่สุด คือ การแก้ปัญหาการทุจริต คะแนน 77.19 คะแนน เป็นการเก็บ

ผลการประเมินจาก Stakeholders กลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในปีต่อไปควรให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดนี้ 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

1.4  การเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจที่ส าคัญของ ส านักวิชาการ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง “การเสนอ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ที่ส าคัญของส านักวิชาการ”

ว่า ส านักวิชาการ ขอเลื่อนการเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจที่ส าคัญของ ส านักวิชาการ เป็นการประชุมครั้งต่อไป 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ

1.5  การจัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง “การจัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”ว่า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-

เจ้าอยู่หัว โดย มหาวิทยาลัย มีก าหนดจัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ พระบรมราชนุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 

อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก โดยเริ่มพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ส าหรับก าหนดการ 

กองกลาง จะได้เวียนแจ้งหน่วยงานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ

1.6  รายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 

ผู้อ านวยการกองพัสดุ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง “รายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง   

(งบลงทุน) เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4”ว่า กองพัสดุ ขอรายงานผล 
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การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 

2562 – 33 กันยายน 2562) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายงบ

ลงทุน จ านวน 80 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 105,047,400.- บาท 

1.1 กองพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง จ านวน 40 รายการ วงเงิน 98,519,400.-บาท (ร้อยละ 

93.78) อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,000,000.- บาท (ร้อยละ 10.15) 

ท าสัญญาแล้วจ านวน 38 รายการ เป็นเงิน 79,059,396.52 บาท(ร้อยละ 80.25) มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 9,460,003.48 

บาท ส าหรับรายการที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ที่กรมบัญชีกลาง ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ของส านักคอมพิวเตอร์  

1.2 หน่วยงานรับมอบอ านาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง จ านวน 40 รายการ วงเงิน 6,528,000.-

บาท (ร้อยละ 6.21)  ท าสัญญาแล้วครบทั้ง 40 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,341,118.34 บาท(ร้อยละ 81.82)มีเงินเหลือจ่าย 

เป็นเงิน 1,186,881.66 บาท (ร้อยละ 18.18) 

โดยเงินเหลือจ่ายจากการท าสัญญา มหาวิทยาลัยขออนุมัติตัดโอนไปเป็นค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด 

2. เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 กองพัสดุจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ที่จัดสรร

ให้กับหน่วยงาน 31 หน่วยงาน จ านวน 266 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 251,819,700.-บาท 

2.1 กองพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง รวมจ านวน 120 รายการ วงเงินรวม 243,516,700.- 

บาท (ร้อยละ 96.70) รายการหน่วยงานขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 12,878,600.-บาท (ร้อย

ละ 5.29) อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,625,000.-บาท (ร้อยละ 

16.68) รายการที่ส าคัญคือ ศูนย์ DATA Center และส านักเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 รายการ คือ โครงการติดตั้ง

เสาสัญญาณโทรทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และโปรเจคเตอร์ ส าหรับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 3 รายการ 

ได้กนัเงินเบิกเหลื่อมปี ภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว  ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วจ านวน 107 

รายการ เป็นเงิน 182,969,564.64 บาท (ร้อยละ 75.14) มีเงินเหลือจ่ายจากการท าสัญญา เป็นเงิน 7,043,535.36 บาท 

2.2 หน่วยงานรับมอบอ านาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง รวมจ านวน 146 รายการ วงเงินรวม 

8,303,000.- บาท (ร้อยละ 3.30) รายการที่ยกเลิกการซื้อไปใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดินแทน จ านวน 10 รายการ 

เป็นเงินทั้งสิ้น 394,900.-บาท (ร้อยละ 4.76) ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 136 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,475,355.96 

บาท (ร้อยละ 90.03) มีเงินเหลือจ่ายจากการท าสัญญา เป็นเงิน 432,744.04 บาท (ร้อยละ 5.21) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ได้

ตามแผนการด าเนินงาน 
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1.7  ระบบการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการควบคุมการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย

ผู้อ านวยการกองพัสดุ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง “ระบบการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ

การควบคุมการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย”ว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย มอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการด้าน

พัสดุให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในวงเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏระเบียบ และมีมาตรฐานเดียวกัน กองพัสดุ ในฐานะที่ปรึกษาทางพัสดุให้กับหน่วยงาน จึงได้

จัดระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้ 

1. ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

- กองพัสดุจัดประชุมพบปะหน่วยงานรับมอบอ านาจเพ่ือส ารวจความคิดเห็นและปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงานด้านพัสดุ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานพร้อม Flowchart กระบวนการท างาน เวียนแจ้งหน่วยงาน

เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

- กองพัสดุจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการลงระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ให้แก่หน่วยงาน 

        - พัฒนาและปรับปรุงประบวนงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย โดยรับนโยบายจากรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ซ่ึงให้มีระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จึงก าหนดแนวปฏิบัติเวียนแจ้งให้
หน่วยงานใช้แบบรับรองความถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งเรื่องขอเบิกจ่ายเงิน (กพ.01, กพ.02) และแบบบัญชีรายการ 
เอกสารในการด าเนินงาน (Checklist) (กพ.05) 

- ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานด้านพัสดุของหน่วยงานจากระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ได้แก่ จัดท าแนวปฏิบัติในการลดขั้นตอนงาน ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน และลดการใช้กระดาษ โดยใช้ระบบ      
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แทน  ปรับปรุงแบบฟอร์มในระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเหมาะสมในการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของกองพัสดุเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ และจัดท าคู่มือให้แก่ เจ้าหน้าที่ส าหรับ
การตอบปัญหา/แนะน าหน่วยงานอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน และจัดประชุมเพ่ือพบปะและอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัสดุให้แก่หน่วยงาน และติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบการควบคุมการบริหารพัสดุ (ระบบบาร์โค้ด)
กองพัสดุได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความรวดเร็วในการตรวจสอบ พบว่าการน าข้อมูลครภุัณฑ์เพื่อจัดท าสต๊ิกเกอร์บาร์โค้ดและการน าข้อมูลลงเครื่อง PDA เพื่อ
ตรวจนับ ต้องใช้เวลานานและขาดการเชื่อมโยงกับระบบทรัพย์สินถาวรในระบบ 3 มิติ จึงเห็นสมควรจัดท าระบบ QR.Code 
ในระบบทรัพย์สินถาวรในระบบ 3 มิติ ซึ่งปัจจุบันกองพัสดุอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลผลกระทบข้อดีข้อเสียในการเชื่อมโยงระบบ
ดังกล่าว และหารือส านักคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้ความเห็นในเบ้ืองต้น ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ถึงความส าคัญของระบบ

การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการควบคุมการบริหารพัสดุ เนื่องจากปัจจุบันมีการออก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 

และพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ มาบังคับใช้ รวมถึง ส.ต.ง.ที่ลงพ้ืนที่ในการตรวจพัสดุโดยตรง ดังนั้น จะเห็นว่าหน่วยงาน

และผู้บริหาร มีความเสื่ยงค่อนข้างสูง ฝ่ายการเงินฯจึงต้องจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ขอให้กองพัสดุจัดอบรมให้กับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 ศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถอบรมผ่านระบบ VDO conference และการจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติด้านพัสดุที่เป็นส่วนกลาง และการน าจุดเน้นหรือสาระส าคัญหรือข้อปฏิบัติ ของระเบียบ พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือออกใหม่ ขึ้นเว็ป หรือเวียนแจ้งให้หน่วยงานทราบ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ว่า กระทรวงการคลัง ได้

ออกมาตรฐานการตรวจสอบภายในขึ้นใหม่ มีการปรับรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ

ของผู้บริหารฯในการก ากับดูแล การแก้ปัญหา มีการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการปฏิบัติให้

ถูกต้องตามกฏระเบียบ และตรวจสอบทางการบริหารและด้านสารสนเทศต่าง ๆของมหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงกัน 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและน าข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปด าเนินการ ตลอดจนควบคุมการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฏหมาย       

กฏระเบียบ โดยเคร่งครัดต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 9/2562 เมื่อ 

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

 มติ    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1  (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เรื่อง “(ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580” ว่า ตามทีฝ่่ายวางแผนฯ ได้เริ่มแต่งตั้งคณะท างานจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ในกระบวนการนั้น ได้วางแผนไว้ให้ ฝ่ายวางแผนฯยก(ร่าง)กรอบ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี และจะมีการสัมมนาผู้บริหารในการจัดท าแผนฯประมาณ 
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