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รายงานการประชุม
ที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2563
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
ณ หองประชุม1607 อาคารบริหาร ชั้น 6
--------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา รักษาการแทน) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู
(รองศาสตราจารย ดร.จุฬารัตน ธรรมประทีป รักษาการแทน)
3. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ
(รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทน)
4. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
(นายสัมพันธ เย็นสําราญ รักษาการแทน)
5. รองอธิการบดีฝายวางแผน วิจัย นวัตกรรม
(รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง รักษาการแทน)
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษา
6. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธกับชุมชน (รองศาสตราจารยฐปนรรต พรหมอินทร รักษาการแทน)
7. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ
(รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล รักษาการแทน)
8. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย วสันต รัตนโภคา)
9. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ)
10. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ศรีราม)
11. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร
(รองศาสตราจารยวรวุฒิ เทพทอง)
12. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(รองศาสตราจารย ดร.อารยา ประเสริฐชัย)
13. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)
14. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย)
15. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารยวนัส ปยะกุลชัยเดช)
16. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ (รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต เวชกิจ)
17. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนฯ (รองศาสตราจารย ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร รักษาราชการแทน)
18. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธีพร มูลศาสตร)
19. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
(นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ แทน)
20. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.สุพัตรา คูหากาญจน)
21. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา
(รองศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย)
22. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
(รองศาสตราจารย ดร.สันทัด ทองรินทร)
23. ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ
(นางวรนุช สุนทรวินิต)
24. ผูอํานวยการสํานักพิมพ
(รองศาสตราจารยสุณี ภูสีมวง)
25. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
(ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน)
26. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล แทน)
27. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง
(รองศาสตราจารย ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล รักษาการแทน)
28. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย ดร.สังวรณ งัดกระโทก)
29. ผูชวยอธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร รักษาการแทน)
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30. ผูชวยอธิการบดี
31. ผูอํานวยการกองกลาง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิน ชินะโชติ รักษาการแทน)
(นายเพิ่ม อินเบา)
เลขานุการ

ไมมาประชุม
1. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร
2. ผูชวยอธิการบดี
3. ผูชวยอธิการบดี
4. ผูชวยอธิการบดี

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาภรณ ศรีดี)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศเรศ ศันสนียวทิ ยกุล รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล รักษาการแทน)
(ผูชวยศาสตราจารยเอกพล กาละดี รักษาการแทน)

ผูเขารวมประชุม
1. ผูอํานวยการกองพัสดุ
2. ผูอํานวยการกองคลัง
3. ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล
4. หัวหนางานการประชุมและบริการทั่วไป
5. เจาหนาที่งานการประชุมและบริการทั่วไป

(นางลดาวัลย ทิพยเสนา)
(นางปาริชาติ กาญจนรจิต)
(นางสาวรัตนา ยังศิริ)
(นายอัฏฐเรข กันสิทธิ์)
(นางสาววริศรา คลังสินศิริกุล)

เริ่มประชุมเวลา 11.20 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและเปนการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็คทรอนิกส(e-Meeting) และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ
- ไมมี –
1.2 รายงานการประชุมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ เสนอใหที่ประชุมทราบ เรื่อง“รายงานการประชุมแผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564”วา ตามที่ฝายวางแผนฯโดยกองแผนงาน ไดจัดประชุมแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยการประชุมดังกลาว ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย
ประธานฯสาขาวิชา กลุมผูบริหารหนวยงาน ประกอบดวย สํานัก/สถาบัน สํานักงานอธิการบดี และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 ศูนย รวมรับฟงนโยบายฯและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.2564 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน ฝายวางแผนฯ ไดจัดทําสรุปผลการประชุมฯและขอ
เสนอรายงานการประชุมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุมผูบริหารฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจาง(งบลงทุน)เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3
ผูอํานวยการกองพัสดุ เสนอใหที่ประชุมทราบ เรื่อง“รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจาง(งบลงทุน)
เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3”วา วา กองพัสดุ ขอรายงานผล
ติดตามการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 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 (รอยละ
99.53) ทําสัญญาแลวจํานวน 44 รายการ เปนเงิน 44,412,026.25 บาท(รอยละ 74.88) เงินเหลือจายจากการทําสัญญา
25,972,973.75 บาท(รอยละ 25.12)
1.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง จํานวน 3 รายการ วงเงิน 496,200.-บาท
(รอยละ 0.47 ของงบประมาณ) อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 452,200. -บาท
(รอยละ 91.13) ทําสัญญาแลวจํานวน 3 รายการเปนเงิน 172,072.50 บาท (รอยละ 34.68)เงินเหลือจายจากการทํา
สัญญา 324,127.50 บาท (รอยละ 65.32)
เงินเหลือจายจากงบประมาณแผนดินทั้ง 2 รายการ ไดโอนงบประมาณเปนคาสาธารณูปโภคแลว
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) รายการที่ ยกเลิกการจัดซื้อ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,402,000.-บาท (รอยละ
1.81) อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 504,221,000.-บาท (รอยละ 87.61) ทําสัญญา
แล ว จํ านวน 83 รายการ เป นเงิน 54,157,590.35 บาท (ร อยละ 9.41) มีเงิน เหลื อจ ายจากการทําสั ญญา เป นเงิน
6,717,909.96 บาท (รอยละ 1.17) ปจจุบัน มีอยูจํานวน 4 รายการที่อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง ไดแก
1. รถยนตเกง 4 ที่นั่ง 14 คัน กองกลาง คาดวาจะสามารถดําเนินการไดภายในเดือน สิงหาคม 2563
2. จางสํารวจตรวจสอบอาคารสถานที่ จัดทําขอมูลเสนอแนะ เพื่อการบํารุงรักษาที่ทําการสวนกลาง
กองอาคารสถานที่ ไดผูชนะในการประกวดราคาแลว
3. จางสํารวจและออกแบบปรับปรุงอาคารสัมมนา อยูระหวางปรับปรุงรายละเอียดใหม คาดวาจะ
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563
4. จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ 480 ลานบาท ขณะนี้ไดมีการรังวัดสอบเขต
ที่ดินตาม TOR ที่กําหนด พบวามีที่ดินลดลง จึงตองรอผลดําเนินการของสํานักงานที่ดินกอนจึงจะสามารถดําเนินการตอ
ไดคาดวาเอกสารจะถึงคณะกรรมการจัดหาที่ดินฯ ประมาณตนเดือน กันยายน 2563
2.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง รวมจํานวน 80 รายการ วงเงินรวม
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2,365,300.- บาท (รอยละ 0.41 ของงบประมาณ) รายการที่ทําสัญญาแลว จํานวน 80 รายการ เปนเงิน 2,106,342.97
บาท (รอยละ 89.05) มีเงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 258,957.03 บาท (รอยละ 10.95)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานฯใหขอสังเกตเกี่ยวกับ แผนกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมป ของปงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอใหเรงดําเนินการ เปนการแสดงถึงการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.4 ขอมูลการผอนชําระคาเลาเรียน
รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน เสนอใหที่ประชุมทราบ เรื่อง“ขอมูลการผอนชําระคาเลา
เรียน”วา สืบเนื่องจากขอเสนอแนะของประธานฯสาขาวิชานิเทศศาสตร ที่ตองการชวยเหลือนักศึกษา โดยการผอนชําระ
คาเลาเรียน จึงมอบใหกองคลังไปประสานกับธนาคารตาง ๆ ที่สามารถดําเนินการได โดยไมสงผลกระทบกับ รายไดของ
มหาวิทยาลัย จนสุดทายไดพิจารณาและรับขอเสนอของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
กับนักศึกษาที่ขอใชบริการ กรณีที่ ใชบัตรเครดิต บมจ.กสิกรไทย เสียคาธรรมเนียม เดือนละ 0.5% ปละ 6.0% บัตรกด
เงินสด (Express Cash) ของ บมจ.กสิกรไทย เสียคาธรรมเนียม เดือนละ 0.80% ปละ 9.60% โดยเฉลี่ยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แบงจายคาลงทะเบียนรายเดือนใหกับ บมจ.กสิกรไทย เดือนละ 1,017.50 บาท ระยะเวลา 3 เดือน สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แบงจายคาลงทะเบียนรายเดือนใหกับ บมจ.กสิกรไทย เดือนละ 2,296.66 บาท ระยะเวลา 12 เดือน
ผูอํานวยการกองคลัง เสนอที่ประชุมทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดการผอนชําระคาเลาเรียน
ของนักศึกษาผานการใหบริการของ บมจ.กสิกรไทย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดรับเงินคาลงทะเบียนเต็มจํานวน สามารถปดยอดลงทะเบียนไดทุกวันทําการ
2. ทางธนาคารยกเวนคาธรรมเนียมการชําระดวยบัตร (MDR) ใหกับมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาผอนชําระเปนรายงวดกับธนาคาร ตามอัตราคาธรรมเนียมและระยะเวลาที่ ธนาคาร
กําหนด และนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการแบงจายรายเดือน
4. นักศึกษาตองมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดของ บมจ.กสิกรไทย พรอมวงเงินในบัตรที่ใชชําระ
5. นักศึกษาตองแจงเจาหนาที่ผูรับเงินของมหาวิทยาลัยวาตองการผอนชําระในระยะเวลากี่เดือน
6. ธนาคารกําหนดอัตราผอนชําระคาลงทะเบียนไวเปนจํานวนไมต่ํากวา 3,000 บาท
7. มหาวิทยาลัยจะสามารถใหบริการการผอนชําระคาเลาเรียนไดภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
8. กองคลัง ทําหนังสือแจงสํานักงานสื่อสารองคกร ประชาสัมพันธโครงการ โดยการติดโปสเตอร
ภายในมหาวิทยาลัย ผานสื่อประชาสัมพันธทุกชองทางใหกับนักศึกษาและประชาชนผูสนใจไดรับขาวสาร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการมอบใหผูอํานวยการสํานักงานสื่อสารองคกร
เตรียมการประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานสํานักทะเบียนและวัดผล ประชาสัมพันธในเรื่องการขยายระยะเวลา
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ประธานฯแจ้งทีป่ ระชุมเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดหาทีป่ รึกษาในการพัฒ นาทีด่ นิ ทีม่ หาวิทยาลัยจะจัดซือ้
เพิม่ เติม อาคารทีจ่ อดรถ ระบบการจราจรภายในมหาวิท ยาลัย ให้ครบวงจร ซึง่ จะครอบคลุมถึงภาวะนํา้ ท่วม อัค คีภ ยั ใน
ภาวะอุกเฉิน ด้วย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่ กองแผนงานเสบอ โดยน่าข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมๆ ในประเด็น ควรเพิ่มเติม คำจำกัดความพื้นที่ความรับ ผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒ นา ให้ช ัด เจนว่า หมายถึง
เฉพาะพื้นที่ในบริเวณที่ตั้งที่ทำการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เท่านั้น และเพิ่มเติมคำจำกัดความของแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) ในบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขที่
เป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งหมายถึง แผนดำเนินงาบของมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(BCP) และน่าไปปรับแกไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม,มี -

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

(นายเพิม่ อิน เบ้า)
ผูอ้ ำนวยการกองกลาง
เลขานุการฯ

(นายอัฏฐเรฃ กันสิทธ)
หัวหน้างานการประชุมและบริการทัว่ ไป
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

