
 

มติยอประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ครั้งท่ี  5/2564 
วันจันทรท่ี 22  มีนาคม   2564 

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Microsoft Teams)  
------------------------- 

 
ผูประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Microsoft Teams) 

1. ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท        รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร                       ทำหนาท่ีแทนประธาน    
2. รศ. ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน       กรรมการ 
3.  ดร. นันทน ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  ”  
4. ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝายบุคคล  ” 
5. รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  ” 
6. ดร. วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรวิจัย  ” 
7. ผศ. ดร. ไชยา  ดำคำ (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ” 
8. รศ. ดร. ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาสตร  ” 
9. รศ. ดร. สุชปา  เนตรประดิษฐ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ” 
10. ผศ. ดร. กูสกานา  กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  ” 
11. รศ. ดร. วาริช  ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ” 
12. ผศ. ดร. ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร  ” 
13. รศ. ดร. วชิรศักดิ์  วานิชชา (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ” 
14. อาจารยไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ” 
15. ผศ. ดร. วรพจน   อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  ” 
16. รศ. ดร. สยาม  เจริญเสียง ผูอำนวยการสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  ” 
17. ดร. วิชัย  เอ่ียมสินวัฒนา ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร  ” 
18. ดร. อรรณพ    นพรัตน ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ ” 
19. นางโสภิดา  บุญเอนกทรัพย ผูอำนวยการสำนักสวนอุตสาหกรรม  ” 
20. ผศ. ดร. สุธาทิพย มณีวงศวัฒนา ผูอำนวยการสำนักหอสมุด  ”   
21.  ศ.ดร.นวดล   เหลาศิริพจน ผูอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ” 
22. ผศ. ดร. กฤติกา  ตันประเสริฐ ผูอำนวยการสถาบันการเรียนรู  ” 
23. อาจารยพิชัย  โฆษิตพันธวงศ ผูอำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานท่ี  ” 
24. นางสาวเพียงใจ  ตาละลักษณ (แทน) ผูอำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
25. รศ. ดร. เอนก ศิริพานิชกร ผูอำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ” 
26. ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ชัย  แนมจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  ” 
27. อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ           กรรมการและเลขานกุาร 
28. นางสาววรรณา    เต็มสิริพจน ผูอำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร                    ผูชวยเลขานุการ 
29. นางสาวสำรวย  แซเตียว รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคลัง ผูชวยเลขานุการ 
30. นางพัชรินทร   โสฬส กลุมงานการประชุมและพิธีการ   ผูชวยเลขานุการ 
31. นางสาวสุทธิรัตน แยมเกลี้ยง กลุมงานการประชุมและพิธีการ                       ผูชวยเลขานุการ  

 
 



 

 

ผูเขารวมประชุมไมได  
1. รศ. ดร. สุวิทย เตีย อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ. ดร. บัณฑิต   ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ                กรรมการ 
3. รศ. ดร. สมชาย   จันทรชาวนา  รองอธิการบดี มจธ. ราชบุร ี  ” 
4. ผศ. ดร. มณฑิรา   นพรัตน รองอธิการบดีฝายอุตสาหกรรมและภาคีความรวมมือ ” 
5. ผศ. ดร. ภาณุทัต   บุญประมุข รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา  ” 
6. รศ. ดร. พรนภิส ดาราสวาง รองอธิการบดีฝายความเปนสากล  ” 
7. ผศ. ดร. ทิพวรรณ  ปนวนิชยกุล รองอธกิารบดีฝายการเงินและทรัพยสิน  ” 
8. นางสาววิภา รุงเรืองพลางกูร ผูอำนวยการสำนักจัดหาและจัดการสินทรัพย  ” 

 
ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Microsoft Teams) 

1. ดร. เกษรา วามะศิริ ท่ีปรึกษาอาวุโสอธิการบดี 
 

 
เริ่มประชุม          เวลา  13.30  น. 
 
วาระระดมสมอง   
   เรื่องท่ี 1  การบรรยาย ITA เพ่ือเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
               ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำรอบปประเมิน 2564  โดยคุณชนิดา อาคมวัฒนะ 
    
   เรื่องท่ี 2  แนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการ สถานการณของการแพรระบาดของ COVID 19  
 
วาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
             1.1  หารือทำความเขาใจการใชใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน 

ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท  รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร ใหขอมูลวาจากการท่ีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และพบวาจากการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายในหลายโครงการไมถูกตอง ตัวอยางเชน  

1.  การปลอมใบสำคัญรับเงิน กลาวคือ มีการเบิกจายเงิน โดยใหนักศึกษาเบิกเงินไปทำกิจกรรม มี
การอนุมัติเงินสดยอยจายนักศึกษาไปกอน เม่ือเจาหนาท่ีทำเรื่องเบิกจายปรากฏวาหนวยตรวจสอบภายในพบวา
ใบเสร็จรับเงินท่ีนักศึกษานำมาเบิกเปนของปลอม  

2.  การออกใบสำคัญรับเงิน โดยท่ีผูรับเงินไมทราบ และไมไดรับเงินตามท่ีออกใบเสร็จ/ใบสำคัญ
รับเงิน   ผูรับเงินไมไดลงนามเองในใบสำคัญรับเงิน (มีการปลอมลายเซ็นในใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จ)  

3.  การเปดบัญชีเองของอาจารย  คือ แตละหนวยงานมีการเปดบัญชีเงินสดยอยไวใชในหนวยงาน  
แตมีบางคน และบางกลุม ไปเปดบัญชีกับธนาคารภายนอกแลวโยกเงินในบัญชีเงินสดยอยเอาไปใชจาย เปนการ
สรางความสะดวกสบายในการใชจาย ซ่ึงการทำลักษณะนี้ถือวาไมถูกตอง และไมเปนตามระเบียบการใชจายเงินของ
สำนกังานคลัง    

ดังนั้น เพ่ือใหบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเรื่องการเบิกจายเงินเปนไปดวยความถูกตอง และเพ่ือ
มิใหเกิดขอผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบัติงาน  จึงขอให  

1.  มอบคณบดี ผูอำนวยการสำนัก สถาบัน กำชับ กำกับ และควบคุมกระบวนงานการปฏิบัติเรื่อง
การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบสำนักงานคลัง  ควรมีการตรวจสอบกอนจายเงิน  โดยใหทำความเขาใจและสราง
วัฒนธรรมในองคกรใหตระหนักถึงผลกระทบ ความเสียหาย โทษท่ีจะไดรับหากไมปฏิบัติตามระเบียบ 



 

 

2.  ควรมีการตรวจสอบ สอบทาน กระบวนการทำงานเก่ียวกับการเบิกจาย หมายถึง ไมควรให
คนๆ เดียวปฏิบัติงานดานการเบิกจายแบบครบวงจรตั้งแตอนุมัติจนถึงการเบิกจายเงิน  ดังนั้น ในหนวยงานควรแยก
ใหชัดเจนวาใครจะควบคุมการใชจายเงินในบัญชี  ใครควรตรวจสอบบัญชี  ใครควรทำหนาท่ีในเรื่องเบิกจาย  

3.  ในหลายๆ กรณีฝายบริหารในคณะ อาจสงสัยวาทำไม ถึงไมมีการสอบสวนขอมูลกอนจะถึง
กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย  การดำเนินการท่ีผานมาหากพบวาหนวยงานใดมีปญหา หนวยตรวจสอบ
จะเรียกมาสอบถามขอเท็จจริงกอนทุกครั้ง โดยจะเชิญผูปฏิบัติมาสอบถาม ไมมีฝายบริหารของคณะเขามารวมให
ขอมูล/สอบถาม ดังนั้น ตอไปจากนี้หนวยงานท่ีพบหรือเจอปญหาแลวตองใหขอมูลตอหนวยงานตรวจสอบภายใน/
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย  ฝายบริหารของคณะตองเขามารวมรับฟง/ใหขอมูลดวยทุกครั้ง เพ่ือ
เปนคัดกรองขอมูล ใหความเห็น และชี้แจง เรื่องตางๆ กอนคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยจะรายงาน
ตอสภามหาวิทยาลัย 
   4.  มอบใหฝายบริหารของคณะ สำนัก ตรวจสอบ สอบทานระเบียบการเบิกจายตางๆ วาใน
หนวยงานดำเนินการตามระเบียบหรือไม  พบปญหาและอุปสรรคใดหรือไม พรอมท้ังสรางความเขาใจใหบุคลากรใน
หนวยงานเรื่องการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบและนำปญหาอุปสรรคเหลานั้นมาปรับปรุงเขาสูกระบวนการและ
เครื่องมือท่ีเรียกวา Daily Management 
 
                  มติ รับทราบ และดำเนินการ 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
  
  มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564  โดยไมมีการแกไข 

 
  
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไมมี 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา  
 ไมมี 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 ไมมี 
   

 

ประชุมครั้งตอไป วันท่ี  26  เมษายน  2564   
 
เลิกประชุม       เวลา  16.45  น. 
นางพัชรินทร  โสฬส /นางสาวสุทธิรัตน  แยมเกลี้ยง  ผูบันทึกรายงาน 
 
อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย  
เลขานุการคณะกรรมการประสานงานบริหาร  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 


