
 รายงานการประชุม 

ท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 9/2563 

วันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

ณ หองประชุม1607 อาคารบริหาร ช้ัน 6 

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

ผูมาประชุม 

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

2. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและสนบัสนุนการเรียนรู (รองศาสตราจารย ดร.จุฬารัตน  ธรรมประทีป รักษาการแทน) 
3. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ (รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ  รักษาการแทน) 
4. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป (นายสัมพันธ เย็นสําราญ รักษาการแทน) 
5. รองอธิการบดีฝายวางแผน วิจัย นวัตกรรม (รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง  รักษาการแทน) 

ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษา
6. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพนัธกับชุมชน (รองศาสตราจารยฐปนรรต พรหมอินทร รักษาการแทน)
7. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ (รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล  รักษาการแทน) 
8. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย วสนัต  รัตนโภคา) 
9. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร (รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ) 
10. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธปิ  ศรีราม) 
11. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร (รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง) 
12. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (รองศาสตราจารย ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)
13. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ) 
14. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร (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 (นายสรศักด์ิ  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.ทนงศักด์ิ  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  เย่ียมขันติถาวร รักษาการแทน) 
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30. ผูชวยอธิการบดี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวนิ  ชินะโชติ รักษาการแทน) 
31. ผูอํานวยการกองกลาง     (นายเพ่ิม  อินเบา)   เลขานุการ 
 

ไมมาประชุม  
1. ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาภรณ  ศรีดี)  
2. ผูชวยอธิการบด ี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศเรศ  ศันสนียวทิยกุล รักษาการแทน) 
3. ผูชวยอธิการบด ี     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล รักษาการแทน) 
4. ผูชวยอธิการบด ี     (ผูชวยศาสตราจารยเอกพล  กาละดี รักษาการแทน) 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผูอํานวยการกองพัสดุ     (นางลดาวัลย  ทิพยเสนา) 
2. ผูอํานวยการกองคลัง     (นางปาริชาติ  กาญจนรจิต) 
3. ผูอํานวยการกองทรัพยากรบคุคล    (นางสาวรัตนา  ยังศิริ) 
4. หัวหนางานการประชุมและบริการท่ัวไป   (นายอัฏฐเรข  กันสิทธ์ิ)        
5. เจาหนาท่ีงานการประชุมและบริการท่ัวไป   (นางสาววริศรา  คลังสินศิริกุล) 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 11.20 น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุมและเปนการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็คทรอนิกส(e-Meeting) และ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
 

 
 

1.2  รายงานการประชุมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ เสนอใหท่ีประชุมทราบ เร่ือง“รายงานการประชุมแผนปฏิบัติราชการ

และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564”วา ตามท่ีฝายวางแผนฯโดยกองแผนงาน ไดจัดประชุมแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยการประชุมดังกลาว ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ประธานฯสาขาวิชา กลุมผูบริหารหนวยงาน ประกอบดวย สํานัก/สถาบัน สํานักงานอธิการบดี และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.

ทั้ง 10 ศูนย รวมรับฟงนโยบายฯและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ

ประจําป พ.ศ.2564 ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน ฝายวางแผนฯ ไดจัดทําสรุปผลการประชุมฯและขอ

เสนอรายงานการประชุมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอท่ีประชุมผูบริหารฯ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ  
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1.3  รายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัดจาง(งบลงทุน)เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน 

      ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3 

ผูอํานวยการกองพัสดุ เสนอใหท่ีประชุมทราบ เร่ือง“รายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัดจาง(งบลงทุน)

เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3”วา วา กองพัสดุ ขอรายงานผล

ติดตามการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3 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 (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 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง จํานวน 3 รายการ วงเงิน 496,200.-บาท 

(รอยละ 0.47 ของงบประมาณ) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 2 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 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 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) รายการท่ียกเลิกการจัดซ้ือ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 10,402,000.-บาท (รอยละ 

1.81) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 504,221,000.-บาท (รอยละ 87.61)  ทําสัญญา

แลวจํานวน 83 รายการ เปนเงิน 54,157,590.35 บาท (รอยละ 9.41) มีเงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 

6,717,909.96 บาท (รอยละ 1.17)  ปจจุบัน มีอยูจํานวน 4 รายการท่ีอยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก  

1. รถยนตเกง 4 ท่ีนั่ง 14 คัน กองกลาง คาดวาจะสามารถดําเนินการไดภายในเดือน สิงหาคม 2563 

2. จางสํารวจตรวจสอบอาคารสถานท่ี จัดทําขอมูลเสนอแนะ เพ่ือการบํารุงรักษาท่ีทําการสวนกลาง 

กองอาคารสถานท่ี ไดผูชนะในการประกวดราคาแลว 

3. จางสํารวจและออกแบบปรับปรุงอาคารสัมมนา อยูระหวางปรับปรุงรายละเอียดใหม คาดวาจะ

สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563  

4. จัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ 480 ลานบาท ขณะน้ีไดมีการรังวัดสอบเขต

ที่ดินตาม TOR ที่กําหนด พบวามีท่ีดินลดลง จึงตองรอผลดําเนินการของสํานักงานท่ีดินกอนจึงจะสามารถดําเนินการตอ

ไดคาดวาเอกสารจะถึงคณะกรรมการจัดหาท่ีดินฯ ประมาณตนเดือน กันยายน 2563  

2.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง รวมจํานวน 80 รายการ วงเงินรวม 
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2,365,300.- บาท (รอยละ 0.41 ของงบประมาณ) รายการท่ีทําสัญญาแลว จํานวน 80 รายการ เปนเงิน 2,106,342.97 

บาท (รอยละ 89.05) มีเงินเหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 258,957.03 บาท (รอยละ 10.95) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯใหขอสังเกตเก่ียวกับ แผนกันเงินงบประมาณเบิกเหล่ือมป ของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขอใหเรงดําเนินการ เปนการแสดงถึงการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.4  ขอมูลการผอนชําระคาเลาเรียน 

รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน เสนอใหท่ีประชุมทราบ เร่ือง“ขอมูลการผอนชําระคาเลา

เรียน”วา สืบเน่ืองจากขอเสนอแนะของประธานฯสาขาวิชานิเทศศาสตร ที่ตองการชวยเหลือนักศึกษา โดยการผอนชําระ

คาเลาเรียน จึงมอบใหกองคลังไปประสานกับธนาคารตาง ๆ ที่สามารถดําเนินการได โดยไมสงผลกระทบกับรายไดของ

มหาวิทยาลัย จนสุดทายไดพิจารณาและรับขอเสนอของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

กับนักศึกษาท่ีขอใชบริการ กรณีท่ี ใชบัตรเครดิต บมจ.กสิกรไทย เสียคาธรรมเนียม เดือนละ 0.5% ปละ 6.0% บัตรกด

เงินสด (Express Cash) ของ บมจ.กสิกรไทย เสียคาธรรมเนียม เดือนละ 0.80% ปละ 9.60% โดยเฉล่ียนักศึกษาระดับ

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 เสนอท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการผอนชําระคาเลาเรียน

ของนักศึกษาผานการใหบริการของ  บมจ.กสิกรไทย ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยไดรับเงินคาลงทะเบียนเต็มจํานวน สามารถปดยอดลงทะเบียนไดทุกวันทําการ 

2. ทางธนาคารยกเวนคาธรรมเนียมการชําระดวยบัตร (MDR) ใหกับมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาผอนชําระเปนรายงวดกับธนาคาร ตามอัตราคาธรรมเนียมและระยะเวลาท่ีธนาคาร

กําหนด และนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการแบงจายรายเดือน 

4. นักศึกษาตองมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดของ บมจ.กสิกรไทย พรอมวงเงินในบัตรที่ใชชําระ 

5. นักศึกษาตองแจงเจาหนาท่ีผูรับเงินของมหาวิทยาลัยวาตองการผอนชําระในระยะเวลาก่ีเดือน 

6. ธนาคารกําหนดอัตราผอนชําระคาลงทะเบียนไวเปนจํานวนไมต่ํากวา 3,000 บาท 

7. มหาวิทยาลัยจะสามารถใหบริการการผอนชําระคาเลาเรียนไดภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

8. กองคลัง ทําหนังสือแจงสํานักงานส่ือสารองคกร ประชาสัมพันธโครงการ โดยการติดโปสเตอร

ภายในมหาวิทยาลัย ผานส่ือประชาสัมพันธทุกชองทางใหกับนักศึกษาและประชาชนผูสนใจไดรับขาวสาร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมทราบ เก่ียวกับการมอบใหผูอํานวยการสํานักงานส่ือสารองคกร 

เตรียมการประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานสํานักทะเบียนและวัดผล ประชาสัมพันธในเร่ืองการขยายระยะเวลา 
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ประธานฯแจง้ทีป่ระชมุเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัหาทีป่รกึษาในการพฒันาทีด่นิทีม่หาวทิยาลยัจะจดัซือ้ 

เพ ิม่เตมิ อาคารทีจ่อดรถ ระบบการจราจรภายในมหาวทิยาลยั ใหค้รบวงจร ซึง่จะครอบคลมุถงึภาวะนํา้ทว่ม อคัคภียั ใน 

ภาวะอกุเฉนิดว้ย

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ 

พร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามท่ี กองแผนงานเสบอ โดยน่าข้อเสนอแนะจากที่ 

ประชุมๆ ในประเด็นควรเพิ่มเติมคำจำกัดความพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา ให้ชัดเจนว่า หมายถึง 

เฉพาะพ้ืนท่ีในบริเวณที่ต้ังที่ทำการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เท่าน้ัน และเพิ่มเติมคำจำกัดความของแผนดำเนินธุรกิจ 

อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) ในบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราขที่ 

เป็นหน่วยงานราชการ ซ่ึงหมายถึง แผนดำเนินงาบของมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(BCP) และน่าไปปรับแกไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ

- ไม,มี -

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

(นายอฏัฐเรฃ กันสิทธ)

หวัหนา้งานการประชุมและบริการทัว่ไป 

ผูจ้ดรายงานการประชมุ

(นายเพิม่ อนิเบา้) 

ผูอ้ำนวยการกองกลาง

เลขานกุารฯ
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