
 

      รายงานการประชุม 

ท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 1/2563 

วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

ณ หองประชุมสารนิเทศ 1 (1406) อาคารบริหาร ชั้น 4 

--------------------------- 
 

ผูมาประชุม 

 1.  อธิการบดี      (ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา รักษาการแทน)  ประธาน 

 2. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและสนบัสนุนการเรียนรู  (รองศาสตราจารย ดร.จุฬารัตน  ธรรมประทีป รักษาการแทน) 
 3. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย   (รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล  รักษาการแทน) 
    บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ 
 4. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร  (รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ) 
 5. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  (ผูชวยศาสตราจารยนราธิป  ศรีราม)  
 6. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร  (รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง)  
 7. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (รองศาสตราจารย ดร.อารยา  ประเสริฐชัย) 
 8. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  (รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ) 
 9. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.รัชนีกร  โชติชยัสถิตย) 
10 ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ (รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต  เวชกิจ)  
11. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาภรณ  ศรีดี)  
12. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนฯ  (อาจารย ดร.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน)  
13. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร) 
14. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล   (นายสรศักด์ิ  เฉลิมลักษณ แทน) 
15. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา   (อาจารย ดร.พิสิษฐ  ณัฎประเสริฐ แทน) 
16. ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา   (รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมศักด์ิ  ตุมหิรัญ)   
17. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด  ทองรินทร) 
18. ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ   (นางวรนุช  สุนทรวินิต) 
19. ผูอํานวยการสํานักพิมพ     (รองศาสตราจารยสุณี  ภูสีมวง)  

20. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่อง   (รองศาสตราจารย ดร.ปณฉัตร หมอยาดี)  
21. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร    (ดร.ทนงศักด์ิ  ศิริรัตน)  
22. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลภา  สบายย่ิง) 
23. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   (รองศาสตราจารย ดร.สังวรณ  งัดกระโทก) 
24. ผูอํานวยการกองกลาง     (นายเพ่ิม  อินเบา)  เลขานุการ 
 

ไมมาประชุม  

 1. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ   (รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ  รักษาการแทน) 
 2. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพนัธกับชุมชน (รองศาสตราจารยฐปนรรต  พรหมอินทร รักษาการแทน) 
 3. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป  (นายสัมพันธ เย็นสําราญ รักษาการแทน) 
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 4. รองอธิการบดีฝายวางแผน วิจัย นวัตกรรม   (รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง  รักษาการแทน) 
    ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษา 
 5.  ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร  (ผูชวยศาสตราจารย วสนัต  รัตนโภคา) 
 6. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร  (อาจารยวนสั  ปยะกุลชยัเดช) 
 7. ผูชวยอธิการบด ี     (ผูชวยศาสตราจารยเอกพล  กาละดี รักษาการแทน) 
 8. ผูชวยอธิการบดี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ  เกียรติวัชรชัย รักษาการแทน) 
 9. ผูชวยอธิการบด ี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล รักษาการแทน) 
10. ผูชวยอธิการบดี     (รองศาสตราจารย ดร.ศิตา  เย่ียมขันติถาวร รักษาการแทน) 
11. ผูชวยอธิการบดี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศเรศ  ศันสนียวทิยกุล รักษาการแทน) 
12. ผูชวยอธิการบดี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวนิ  ชินะโชติ รักษาการแทน) 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผูอํานวยการกองพัสดุ     (นางลดาวัลย  ทิพยเสนา) 
2. อาจารยประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษา   (รองศาสตราจารย ดร.เขมณัฏฐ  ม่ิงศิริธรรม) 
3. หัวหนางานการประชุม     (นายอัฏฐเรข  กันสิทธ์ิ)        
4. เจาหนาท่ีงานการประชุม     (นางสาววริศรา  คลังสินศิริกุล) 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 11.45 น. 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

1.1 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1.1  การแตงต้ังผูบริหารของมหาวิทยาลัย  

ประธานแจงท่ีประชุม เร่ือง “การแตงต้ังผูบริหารของมหาวิทยาลัย” วา ในเดือนมกราคม 2563 

มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังผูบริหารใหม ไดแก  

1. อาจารยวนัส ปยะกุลชัยเดช ประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร  

2. รองศาสตราจารย ดร.อารยา ประเสริฐชัย   ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ยินดีตอนรับทานผูบริหารท่ีไดรับการแตงต้ังใหม  
 

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 1.2  การเสนอวิสัยทัศน ภารกิจท่ีสําคัญของ สํานักวิชาการ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่อง “การเสนอ วิสัยทัศน ภารกิจ ท่ีสําคัญของสํานักวิชาการ” 

วา ขอเล่ือนการเสนอวิสัยทัศน ภารกิจท่ีสําคัญของ สํานักวิชาการ เปนการประชุมคร้ังตอไป  
 

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.3  รายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 1 
 

ผูอํานวยการกองพัสดุ แจงใหท่ีประชุมทราบ เร่ือง “รายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) 

เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 1” วา กองพัสดุ ขอรายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัด

จาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค.2562-31 ธ.ค.2562) ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดิน รายจายงบ

ลงทุน จํานวน 27 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 103,881,200.- บาท 

1.1 กองพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง จํานวน 24 รายการ วงเงิน 103,385,000.-บาท (รอย

ละ 99.53) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 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 ใหกองพัสดุเปนท่ีเรียบรอยแลวท้ัง 4 รายการ 

 1.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง จํานวน 3 รายการ วงเงิน 496,200.-

บาท (รอยละ 0.47 ของงบประมาณ)  อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ทั้ง 3 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 496,200.-บาท 

(รอยละ 100) 

2. เงินรายได ปงบประมาณ 2563 กองพัสดุจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) ท่ีจัดสรร

ใหกับหนวยงาน 30 หนวยงาน จํานวน 169 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 577,863,800.-บาท 

 2.1 กองพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง รวมจํานวน 89 รายการ วงเงินรวม 575,498,500.- 

บาท (รอยละ 99.59 ของงบประมาณ) รายการท่ียังไมไดสงเร่ืองใหกองพัสดุ จํานวน 19 รายการ เปนเงิน 534,365,600.-

บาท (รอยละ 92.85)ปจจุบัน คณะกรรมการเรงรัดติดตามฯไดมีการเรงรัดติดตามฯ คงเหลือ 4 รายการ  อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 65 รายการ เปนเงิน 41,058,800.-บาท (รอยละ 7.14)  ทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางแลว

จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 61,789.70 บาท (รอยละ 0.01) มีเงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 12,310.30 บาท 

สําหรับรายการสําคัญ ที่ยังไมจัดสงเร่ืองใหกองพัสดุ ไดแก การจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง ของกองกลาง การจัดซ้ือเคร่ืองลาง

จาน หองอาหารปาริชาต ของกองการเจาหนาท่ี การจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย และการจางออกแบบ

นิทรรศการภายในของอาคารหองสมุดฯ ของงานอาคารสถานท่ี 

 2.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง รวมจํานวน 82 รายการ วงเงินรวม 

2,365,300.- บาท (รอยละ 0.42 ของงบประมาณ) รายการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 10 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 

242,900.-บาท (รอยละ 10.27) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 3 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 67,700.-บาท 

(รอยละ 2.86)  ทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางแลว จํานวน 67 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 1,817,492.970 บาท (รอยละ 76.84) มี

เงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 237,207.03 บาท (รอยละ 10.03) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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  มติ    ท่ีประชุมรับทราบและเรงรัดติดตามการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 
 

1.4  รายงานผลการเรงรัดติดตามมาตรการการใชจายงบลงทุนเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ .2563  
  

ผูอํานวยการกองพัสดุ แจงใหท่ีประชุมทราบ เร่ือง “รายงานผลการเรงรัดติดตามมาตรการการใช

จายงบลงทุนเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ .2563” วาตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบลงทุนเงิน

งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย กําหนดใหหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณแผนดิน จัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง(TOR) ใหแลวเสร็จและสงใหกองพัสดุภายในวันท่ี 30 กันยายน 

2562 และใหทําสัญญากอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และกองแผนงาน ไดแจงผลการจัดสรรงบ

ลงทุนเงินงบประมาณเงินแผนดินประจําปงบประมาณ 2563 โดยเร่ิมเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป ไดต้ังแต 19 

ธันวาคม 2563 เปนตนไป และใหหนวยงานรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนระเบียบของ

กระทรวงการคลังตอไป ดังน้ัน คณะกรรมการเรงรัดติดตามและรายงานผลตามมาตรการการใชจายงบลงทุนเงิน

งบประมาณแผนดินฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 จึงขอรายงานผลการเรงรัดติดตามฯ  

รายการท่ียังไมสามารถทําสัญญากอหน้ีผูกพันได ดังน้ี 

1. ลิฟทโดยสารและลิฟทขนของพรอมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด วงเงิน 6,800,000.-บาท ของงาน

อาคารสถานท่ี ยังไมจัดสง TOR ใหกองพัสดุ (ปจจุบันสง TOR แลวเม่ือวันท่ี 13 ม.ค.63 เปนการสงเร่ืองลาชา)  

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนพรอมติดต้ัง จํานวน 1 เคร่ือง วงเงิน 367,200.-บาท ของศูนยวิทย

พัฒนา มสธ.จันทบุรี เน่ืองจากจํานวนเคร่ืองปรับอากาศที่เสนอในคําขอรับจัดสรร คือ 12 เคร่ือง โดยกองแผนงานไดจัด

ประชุมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใหศูนยวิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ซ้ือไปกอน 1 เคร่ือง สวนท่ีเหลือ 11 เคร่ือง ใหขออนุมัติ

ใชเงินเหลือจาย เพ่ือจัดซ้ือเพ่ิมอีก 11 เคร่ือง และดําเนินใหแลวเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 

3. จางปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ วงเงิน 

8,758,368.53 บาท ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี สงเรื่องใหกองพัสดุแลว เน่ืองจากมูลคาของงานปรับปรุงพ้ืนท่ีมี

เพียง 1,102,600.-บาท ที่เหลือท้ังหมดเปนคาครุภัณฑและวัสดุ จึงไมสอดคลองกับหมวดเงินงบประมาณท่ีกําหนดเปน

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง อยูระหวางใหหนวยงานประสานกับกองแผนงานดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบตอไป 

รายการท่ี 4 – 6 ไดแก 4. ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 1 

ระบบ  5. มอเตอรปมนํ้าสูบนํ้าเสียพรอมติดต้ัง 1 เคร่ือง  6. มอเตอรปมนํ้าสูบนํ้าทิ้งพรอมติดต้ัง 1 เคร่ือง เน่ืองจาก

ปจจุบัน งานอาคารสถานท่ีจัดสง TOR ใหกองพัสดุแลวเม่ือวันท่ี 3-6 ม.ค.63 เปนการสงเรื่องลาชา 

7. ปรับปรุงระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบซิลเลอร 1 รายการ วงเงิน 24,700,000.-บาท ของงาน

อาคารสถานท่ี เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ผิดประเภทของหมวดเงินงบประมาณ จึงแจงหนวยงานและกอง

แผนงานดําเนินการตอ ใหถูกตองตามระเบียบ และใหเรงดําเนินการใหเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 น้ี 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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 รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม วา ท่ีประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ(Audit Committee) มีความกังวลมากเก่ียวกับการวางแผนจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑ

ของมหาวิทยาลัย ท่ีลาชาไมเปนไปตามแผนฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯจะไดออกมาตรการ ใหมีการเรงรัด

อยางจริงจัง รวมท้ังการประกาศแผนงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดครบถวนตรงตามระยะเวลาท่ี

กําหนด ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได และเสนอใหจัดทําแผนการจัดสง TOR ของปงบประมาณถัดไป 

และจัดทํารายงานในภาพรวมของการจัดซ้ือจัดจางท่ีดําเนินการลาชาตอเน่ืองมาหลายป เพ่ือนําเสนอที่ประชุมผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และนํามาบังคับใชอยางจริงจังตอไป 
 

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ เรงรัดหนวยงานใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน และมอบ

กองพัสดุ ดําเนินงานตามขอสังเกตของท่ีประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือ  

 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 

    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 

 

  มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 11/2562 โดยมีการแกไข หนา 2 บรรทัดท่ี 2 ผูไม

มาประชุม 3. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยบรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ(รองศาสตราจารย ดร.

สมพร พุทธาพิทักษผล รักษาการแทน) แกเปนผูมาประชุม รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย            

บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ(รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล รักษาการแทน) หนาท่ี 6 มติ      

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ โครงการตามแผนฯ แกเปน  ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติ โครงการตามแผนฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

       -ไมมี- 
 
            

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

4.1  โครงการตามแผนการดําเนินงานการปฏิรูป มสธ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (สศต.) 

 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเน่ือง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เร่ือง “โครงการตามแผนการ

ดําเนินงานการปฏิรูป มสธ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (สศต.)” วา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนอุทยาน 

การศึกษารัชมังคลาภิเษก ไดพิจารณาแผนการดําเนินโครงการพัฒนาอุทยานฯ โดยมหาวิทยาลัยไดจัดจางผูออกแบบ

โครงการดังกลาว ไดแก บริษัท ระฟา จํากัด ในวงเงินประมาณ 10,500,000.-บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมไดต้ังผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความสามารถเฉพาะทาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุจางออกแบบ จํานวน 3 ทาน 

ไดแก 1. ศ.กิตติคุณเดชา บุญคํ้า 2.รศ.ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย 3.อ.ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล ซ่ึงการประชุมตรวจการจาง 
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