รายงานการประชุม
ที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ณ หองประชุมสารนิเทศ 1 (1406) อาคารบริหาร ชั้น 4
--------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู
3. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ
4. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร
5. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
6. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร
7. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
8. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
9. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
10 ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ
11. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร
12. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนฯ
13. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
14. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
15. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
16. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
17. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
18. ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ
19. ผูอํานวยการสํานักพิมพ
20. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง
21. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
22. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา
23. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
24. ผูอํานวยการกองกลาง

(ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา รักษาการแทน) ประธาน
(รองศาสตราจารย ดร.จุฬารัตน ธรรมประทีป รักษาการแทน)
(รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล รักษาการแทน)
(รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ)
(ผูชวยศาสตราจารยนราธิป ศรีราม)
(รองศาสตราจารยวรวุฒิ เทพทอง)
(รองศาสตราจารย ดร.อารยา ประเสริฐชัย)
(รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)
(รองศาสตราจารย ดร.รัชนีกร โชติชยั สถิตย)
(รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต เวชกิจ)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาภรณ ศรีดี)
(อาจารย ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธีพร มูลศาสตร)
(นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ แทน)
(อาจารย ดร.พิสิษฐ ณัฎประเสริฐ แทน)
(รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุมหิรัญ)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด ทองรินทร)
(นางวรนุช สุนทรวินิต)
(รองศาสตราจารยสุณี ภูสีมวง)
(รองศาสตราจารย ดร.ปณฉัตร หมอยาดี)
(ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลภา สบายยิ่ง)
(รองศาสตราจารย ดร.สังวรณ งัดกระโทก)
(นายเพิ่ม อินเบา) เลขานุการ

ไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ
(รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทน)
2. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธกับชุมชน (รองศาสตราจารยฐปนรรต พรหมอินทร รักษาการแทน)
3. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
(นายสัมพันธ เย็นสําราญ รักษาการแทน)
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4. รองอธิการบดีฝายวางแผน วิจัย นวัตกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษา
5. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร
6. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร
7. ผูชวยอธิการบดี
8. ผูชวยอธิการบดี
9. ผูชวยอธิการบดี
10. ผูชวยอธิการบดี
11. ผูชวยอธิการบดี
12. ผูชวยอธิการบดี

(รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารย วสันต รัตนโภคา)
(อาจารยวนัส ปยะกุลชัยเดช)
(ผูชวยศาสตราจารยเอกพล กาละดี รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล รักษาการแทน)
(รองศาสตราจารย ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศเรศ ศันสนียวทิ ยกุล รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิน ชินะโชติ รักษาการแทน)

ผูเขารวมประชุม
1. ผูอํานวยการกองพัสดุ
2. อาจารยประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
3. หัวหนางานการประชุม
4. เจาหนาที่งานการประชุม

(นางลดาวัลย ทิพยเสนา)
(รองศาสตราจารย ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม)
(นายอัฏฐเรข กันสิทธิ์)
(นางสาววริศรา คลังสินศิริกุล)

เริ่มประชุมเวลา 11.45 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1.1 การแตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ประธานแจงที่ประชุม เรื่อง “การแตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย” วา ในเดือนมกราคม 2563
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งผูบริหารใหม ไดแก
1. อาจารยวนัส ปยะกุลชัยเดช

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร

2. รองศาสตราจารย ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ยินดีตอนรับทานผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การเสนอวิสัยทัศน ภารกิจที่สําคัญของ สํานักวิชาการ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ เรื่อง “การเสนอ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่สําคัญของสํานักวิชาการ”
วา ขอเลื่อนการเสนอวิสัยทัศน ภารกิจที่สําคัญของ สํานักวิชาการ เปนการประชุมครั้งตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
ผูอํานวยการกองพัสดุ แจงใหที่ประชุมทราบ เรื่อง “รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน)
เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1” วา กองพัสดุ ขอรายงานผลติดตามการจัดซื้อจัด
จาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.2562-31 ธ.ค.2562) ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดิน รายจายงบ
ลงทุน จํานวน 27 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 103,881,200.- บาท
1.1 กองพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง จํานวน 24 รายการ วงเงิน 103,385,000.-บาท (รอย
ละ 99.53) อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20 รายการ เปนเงิน 91,415,000.- บาท (รอยละ 88.42) รายการ
ที่ยังไมไดสงใหกองพัสดุ จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 11,970,000.-บาท (รอยละ 11.58) ปจจุบันไดมีการติดตามการจัดสง
TOR ใหกองพัสดุเปนที่เรียบรอยแลวทั้ง 4 รายการ
1.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง จํานวน 3 รายการ วงเงิน 496,200.บาท (รอยละ 0.47 ของงบประมาณ) อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้ง 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 496,200.-บาท
(รอยละ 100)
2. เงินรายได ปงบประมาณ 2563 กองพัสดุจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน) ที่จัดสรร
ใหกับหนวยงาน 30 หนวยงาน จํานวน 169 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 577,863,800.-บาท
2.1 กองพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง รวมจํานวน 89 รายการ วงเงินรวม 575,498,500.บาท (รอยละ 99.59 ของงบประมาณ) รายการที่ยังไมไดสงเรื่องใหกองพัสดุ จํานวน 19 รายการ เปนเงิน 534,365,600.บาท (รอยละ 92.85)ปจจุบัน คณะกรรมการเรงรัดติดตามฯไดมีการเรงรัดติดตามฯ คงเหลือ 4 รายการ อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 65 รายการ เปนเงิน 41,058,800.-บาท (รอยละ 7.14) ทําสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 61,789.70 บาท (รอยละ 0.01) มีเงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 12,310.30 บาท
สําหรับรายการสําคัญ ที่ยังไมจัดสงเรื่องใหกองพัสดุ ไดแก การจัดซื้อรถยนตสวนกลาง ของกองกลาง การจัดซื้อเครื่องลาง
จาน หองอาหารปาริชาต ของกองการเจาหนาที่ การจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย และการจางออกแบบ
นิทรรศการภายในของอาคารหองสมุดฯ ของงานอาคารสถานที่
2.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง รวมจํานวน 82 รายการ วงเงินรวม
2,365,300.- บาท (รอยละ 0.42 ของงบประมาณ) รายการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 10 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น
242,900.-บาท (รอยละ 10.27) อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 67,700.-บาท
(รอยละ 2.86) ทําสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว จํานวน 67 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 1,817,492.970 บาท (รอยละ 76.84) มี
เงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 237,207.03 บาท (รอยละ 10.03)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ ที่ประชุมรับทราบและเรงรัดติดตามการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
1.4 รายงานผลการเรงรัดติดตามมาตรการการใชจายงบลงทุนเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ .2563
ผูอํานวยการกองพัสดุ แจงใหที่ประชุมทราบ เรื่อง “รายงานผลการเรงรัดติดตามมาตรการการใช
จายงบลงทุนเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ .2563” วาตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบลงทุนเงิน
งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย กําหนดใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณแผนดิน จัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจาง(TOR) ใหแลวเสร็จและสงใหกองพัสดุภายในวันที่ 30 กันยายน
2562 และใหทําสัญญากอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และกองแผนงาน ไดแจงผลการจัดสรรงบ
ลงทุนเงินงบประมาณเงินแผนดินประจําปงบประมาณ 2563 โดยเริ่มเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ไดตั้งแต 19
ธันวาคม 2563 เปนตนไป และใหหนวยงานรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนและขั้นตอนระเบียบของ
กระทรวงการคลังตอไป ดังนั้น คณะกรรมการเรงรัดติดตามและรายงานผลตามมาตรการการใชจายงบลงทุนเงิน
งบประมาณแผนดินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จึงขอรายงานผลการเรงรัดติดตามฯ
รายการที่ยังไมสามารถทําสัญญากอหนี้ผูกพันได ดังนี้
1. ลิฟทโดยสารและลิฟทขนของพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด วงเงิน 6,800,000.-บาท ของงาน
อาคารสถานที่ ยังไมจัดสง TOR ใหกองพัสดุ (ปจจุบันสง TOR แลวเมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 เปนการสงเรื่องลาชา)
2. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 367,200.-บาท ของศูนยวิทย
พัฒนา มสธ.จันทบุรี เนื่องจากจํานวนเครื่องปรับอากาศที่เสนอในคําขอรับจัดสรร คือ 12 เครื่อง โดยกองแผนงานไดจัด
ประชุมแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยใหศูนยวิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ซื้อไปกอน 1 เครื่อง สวนที่เหลือ 11 เครื่อง ใหขออนุมัติ
ใชเงินเหลือจาย เพื่อจัดซื้อเพิ่มอีก 11 เครื่อง และดําเนินใหแลวเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563
3. จางปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ วงเงิน
8,758,368.53 บาท ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี สงเรื่องใหกองพัสดุแลว เนื่องจากมูลคาของงานปรับปรุงพื้นที่มี
เพียง 1,102,600.-บาท ที่เหลือทั้งหมดเปนคาครุภัณฑและวัสดุ จึงไมสอดคลองกับหมวดเงินงบประมาณที่กําหนดเปน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง อยูระหวางใหหนวยงานประสานกับกองแผนงานดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบตอไป
รายการที่ 4 – 6 ไดแก 4. ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 1
ระบบ 5. มอเตอรปมน้ําสูบน้ําเสียพรอมติดตั้ง 1 เครื่อง 6. มอเตอรปมน้ําสูบน้ําทิ้งพรอมติดตั้ง 1 เครื่อง เนื่องจาก
ปจจุบัน งานอาคารสถานที่จัดสง TOR ใหกองพัสดุแลวเมื่อวันที่ 3-6 ม.ค.63 เปนการสงเรื่องลาชา
7. ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร 1 รายการ วงเงิน 24,700,000.-บาท ของงาน
อาคารสถานที่ เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ผิดประเภทของหมวดเงินงบประมาณ จึงแจงหนวยงานและกอง
แผนงานดําเนินการตอ ใหถูกตองตามระเบียบ และใหเรงดําเนินการใหเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 นี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

5
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติม วา ที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ(Audit Committee) มีความกังวลมากเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ
ของมหาวิทยาลัย ที่ลาชาไมเปนไปตามแผนฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯจะไดออกมาตรการ ใหมีการเรงรัด
อยางจริงจัง รวมทั้งการประกาศแผนงานที่ชัดเจน เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดครบถวนตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได และเสนอใหจัดทําแผนการจัดสง TOR ของปงบประมาณถัดไป
และจัดทํารายงานในภาพรวมของการจัดซื้อจัดจางที่ดําเนินการลาชาตอเนื่องมาหลายป เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และนํามาบังคับใชอยางจริงจังตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ เรงรัดหนวยงานใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน และมอบ
กองพัสดุ ดําเนินงานตามขอสังเกตของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 โดยมีการแกไข หนา 2 บรรทัดที่ 2 ผูไม
มาประชุม 3. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยบรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ(รองศาสตราจารย ดร.
สมพร พุทธาพิทักษผล รักษาการแทน) แกเปนผูมาประชุม รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ(รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล รักษาการแทน) หนาที่ 6 มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ โครงการตามแผนฯ แกเปน ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติ โครงการตามแผนฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการตามแผนการดําเนินงานการปฏิรูป มสธ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (สศต.)
ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง “โครงการตามแผนการ
ดําเนินงานการปฏิรูป มสธ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (สศต.)” วา ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอุทยาน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก ไดพิจารณาแผนการดําเนินโครงการพัฒนาอุทยานฯ โดยมหาวิทยาลัยไดจัดจางผูออกแบบ
โครงการดังกลาว ไดแก บริษัท ระฟา จํากัด ในวงเงินประมาณ 10,500,000.-บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมไดตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะทาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุจางออกแบบ จํานวน 3 ทาน
ไดแก 1. ศ.กิตติคุณเดชา บุญค้ํา 2.รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย 3.อ.ดร.วุฒิ ดานกิตติกุล ซึ่งการประชุมตรวจการจาง

