
มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม

ดานการสอน วิจัย บริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษความเปนวังสวนสุนันทา

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ป 2562

รองอธิการบดีฝายบริหาร



บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

กองกลาง กองคลัง

สํานักทรัพยสิน

และรายได

ผูชวยอธิการบดี

ฝายทรพัยสินและรายได

ฝายอํานวยการ

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายประชาสัมพันธฯ

ฝายอาคารสถานที่

ฝายเลขานุการ

ฝายวเิทศสัมพันธ

ฝายกิจการสภาฯ

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายพัสดุ

สํานักงานอธิการบดี

ศูนยการศึกษาจังหวัด

สมทุรสงคราม



การพัฒนาเปลี่ยนแปลง

จะสรางความเปนมหาวิทยาลัยที่ไมไดมีแคการเรียนการสอนเทาน้ัน 

ยงัทํานบุํารุงวฒันธรรมและความเปนวังสวนสุนันทา

• เพ่ือเปนแหลงเรียนรู การทองเท่ียวดานวฒันธรรม

• ใหประชาชนไดสัมผัสจริง เห็นจริง รูจริง ศึกษาประวัติศาสตรไดที่

วังสวนสนุันทา

• ใหนักศึกษาและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในความเปนสวนสุนันทา



เอกลักษณสวนสุนันทา
เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู

เปนองคกรเรียนรูสูสากล











พระตาํหนักสายสทุธานพดล

พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลภีิรมย กรมพระสทุธาสินนีาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา











อาคารศศิพงษประไพ

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาศศิพงศประไพ 



อาคารพิสมยัพิมลสัตย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพสิมัยพิมลสัตย์



อาคารจุฑารัตนาภรณ

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาจุฑารัตนราชกุมารี



อาคารอาทรทิพยนิวาสน

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาทรทิพยนิภา



อาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย

เจาจอมเอื้อน บุนนาค



แหลงเรยีนรูศิลปวฒันธรรม

จํานวน(คน)

ตลุาคม 

2560

พฤศจกิายน

2560

ธันวาคม

2560
รวม

1. พิพิธภัณฑ 3 ศิลป รัตนโกสิทธ 569 1,647 645 2,861

    1.1 อาคารจุฑารตันาภรณ (ดุริยศิลป) 218 549 215

    1.2 อาคารอาทรทิพยนิวาสน (ทัศนศิลป) 218 549 215

    1.3 อาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย (นาฏศลิป) 133 549 215

2. พิพิธภัณฑพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏปย

มหาราช ปดิวรดา

579 1,898 2,725 5,202

    2.1 พพิิธภัณฑอาคารสายสุทธานภดล 389 1,514 1,409

    2.2 ศูนยขอมลูสารสนเทศศิลปวฒันธรรม 190 384 1,316

รวม 1,148 3,545 3,370 8,063

จํานวนผูมาเย่ียมชมแหลงเรียนรู 3 ศิลป รัตนโกสิทธ



การบริหารงานตองมีการปรบัและเปลี่ยนแปลง

 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)



สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม



วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร



ขอควรตระหนักของบุคลากรกับระบบการเงิน

• ความเขาใจเก่ียวกบัแหลงท่ีมาของงบประมาณ
– งบประมาณแผนดิน

– งบรายได

• ความเขาใจเก่ียวกบังบประมาณวิจัยและบรกิารวิชาการ
– การใชเงิน-งบแผนดิน/งบรายได

– ตองแสดงรายละเอียดคาใชจาย—ไมมีรายละเอียด สตง.จะถือเปนรายได แจงสรรพากร

• ความเขาใจเก่ียวกบัการยืมเงนิสํารองจาย
– การสํารองจาย ไมควรเกิน รอยละ 80

– การคืนเงิน ภายใน 30 วัน

– ผูยมื ระดับผูบรหิารต้ังแต ประธานสาขา/หัวหนาฝายขึ้นไป



ขอสังเกตวาดวยเรื่องพัสดุ

• ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบญัญตั ิการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

– เปนกฏหมายไมใชแคระเบียบเหมอืนในอดีต

– ความผิด เปนโทษทางอาญา

• วธิีการจดัซ้ือจัดจาง

– มาตรา ๕๕ การจัดซ้ือจัดจางพัสดุอาจกระทําไดโดยวธิี ดังตอไปนี้ 

• (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่

หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ 

• (๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคณุสมบัติ ตรงตามเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐ

กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้น มผีูประกอบการท่ีมีคณุสมบัติตรงตามที่กําหนดนอย

กวาสามราย

• (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมทั้งการจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ

โดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง



หลักการของการจัดซ้ือจัดจาง

• มาตรา ๘ การจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกดิ 
ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกบัหลักการ ดังตอไปนี้ 
– (๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค ในการ

ใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

–  (๒) โปรงใส โดยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมี การ
แขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทกุรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่
เหมาะสม และเพียงพอตอการย่ืนขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผย
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

– (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดุ 
ลวงหนาเพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกําหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

– (๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ เพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบ



หมวด ๑๕ บทกําหนดโทษ 

• มาตรา ๑๒๐ ผูใดเปนเจาหนาที่หรือเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือ จัดจางหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
จัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ ตามพระราชบญัญัตนิี้ กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏบิัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศท่ี
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึง
สิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ ผูใดเปนผูใช
หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามที่ 
กําหนดไวสําหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง



หมวด ๑๕ บทกําหนดโทษ 

• มาตรา ๑๒๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวนิิจฉัยตามมาตรา ๓๑ 

หรือคําสั่งของ คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณตามมาตรา ๔๕ และ

คณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ แลวแตกรณี พิจารณา

แลวเห็นวาเปนการไมปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูนั้นมีความผิด 

ฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาใหดําเนินคดีแกผูนั้นตอไป



การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT สําหรับงานพัสด ุ

ระบบ IT ใชการบริหารวัสดุและครุภัณฑเพื่อจะได

ทราบวาวันเวลาของ

*  วัสดุที่ใชงานและวันหมดอายุ

*  มูลคาคงเหลือ

*  เพ่ือสะดวกในการบริหาร



ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม



























จบการนําเสนอ

Thank you for your Attention


