
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๐ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๒๖  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางสุมิตรา สมประสงค์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๘. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. ดร. พัทรียา เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานกล่าวถึงการประชุมด้วยระบบ E-Meeting สามารถท าได้ครบทุกขั นตอน ตั งแต่การ
เชิญประชุม ตอบรับการเข้าร่วมประชุม การจัดประชุม การส่งรายงานการประชุม และการรับรองรายงานการ
ประชุม ซึ่งหลังจากเสร็จสิ นการประชุมในครั งนี เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมเพ่ือให้กรรมการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมผ่านระบบ E-Meeting และขอให้กรรมการทุกท่านเปิด E-mail ของตัวเองทุกเช้า 
ตามนโยบายของท่านอธิการบดี ซึ่งหากไม่ได้เปิดเองต้องมอบให้มีผู้รับผิดชอบเปิดและรายงานให้ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๕/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี  



 ๒ 

- หน้าที่ ๑ ผู้มาประชุม  ล าดับที่ ๒ “นายเชาฤทธิ์” แก้ไขเป็น “นายเชาวฤทธิ์” 
- หน้าที่ ๗ วาระท่ี ๖.๑ ย่อหน้าที่ ๓ ค าว่า “ลายเซ็นต์” แก้ไขเป็น “ลายเซ็น” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี    

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๕๙) 
ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม  – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ส านักงานอธิการบดี 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

  มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ 
และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากส านักงานอธิการบดีต้อง
รายงานผลการเบิกจ่ายเข้าที่ประชุมคณบดีผู้อ านวยการส านัก สถาบัน เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ ส านักงาน
อธิการบดีอาจจัดท าตารางเก็บข้อมูลการใช้จ่าย ให้หน่วยงานส่งเป็นข้อมูลใช้ประกอบการรายงานที่ประชุม 

 วาระท่ี ๔.๒ ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
นั้น  

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) ที่ผ่านการทบทวน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 

 

 

 



 ๓ 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาการเกบ็ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้ประกาศนโยบายเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังหน่วยงานและหน่วยงานได้จัดท าเป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นั้น 
  ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอเสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน SAR ของส านักงานอธิการบด ี 1 ส.ค. 59 – 31 พ.ค. 60 

(10 เดือน) 
หน่วยงานระดับกอง 

หน่วยงานท่ีดูแลตัวบ่งช้ีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  
รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 
2560 

หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี และกรอกเข้าระบบ 
IQA สอ. ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภายใน 9 มิถุนายน 
2560 

- หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดีจดัท าเล่ม SAR ปี 59 และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (Improvement 
Plan) ปี58 

ภายใน 16 มิถุนายน 
2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่ SAR 

หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินฯ 

เสร็จสิ้นภายใน 27 
มิถุนายน 2560 

หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

ภายใน 22 มิถุนายน 
2560 

ส านักงานอธิการบด ี

ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันท่ี 28 - 30 
มิถุนายน 2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่ SAR 

หน่วยงานส่งเอกสารปรับแกไ้ขหลงัซ้อมตรวจให้ส านักงาน
อธิการบด ี

ภายในวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2560 

หน่วยงานระดับกองและส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดสี่งเลม่รายงาน SAR (ท่ีมีการปรับแก้ไข) ให้
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 

ส านักงานอธิการบด ี

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันท่ี 20 - 21 
กรกฎาคม 2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่ SAR 

น าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบด ี ไม่เกิน 27 กรกฎาคม 
2560 

ส านักงานอธิการบด ี

ส่งผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 4 สิงหาคม  
2560 

ส านักงานอธิการบดี และ  
คณะกรรมการจัดท าเลม่ SAR 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  



 ๔ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๐ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ 
พ.ค ๖๐) และมอบทุกหน่วยงานแจ้งผู้รับผิดชอบและด าเนินการให้ตรงตามก าหนด 

วาระที่ ๔.๔ ขั นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร  

ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ SAR ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นั้น 

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท า Flow (ข้ันตอน) และวิธีการด าเนินการในการจัดท าแผน
ดังกล่าวเพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔) 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 วาระท่ี ๔.๕ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ตามที่
แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 วาระท่ี ๔.๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560)  ประจ าปีการศึกษา  2559 

  ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  นั น 
  ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  รอบ  6  เดือนแรก (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560)  ประจ าปี
การศึกษา 2559  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีได้ค่าเฉลี่ย 4.39  มีผลการ
ประเมินอยู่ใน ระดับดี  ทั งนี ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน  ดังนี  

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
     สายบริหาร 25 3.33 
     สายวชิาการ 61 8.13 
     สายสนับสนุน 449 59.87 
     นักศึกษา 144 19.20 
     อ่ืนๆ 71 9.47 

รวม 750  100 

2.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.51 0.54 ดีมาก 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.43 0.60 ดี 
   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.56 0.55 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.59 0.54 ดีมาก 
   1.5 มีทางเลือกในการให้บรกิารที่หลากหลาย เช่น ทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 4.21 0.72 ดี 

รวม 4.46 0.59 ดี 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.22 0.69 ดี 
   2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.11 0.71 ดี 

2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 4.23 0.71 ดี 
รวม 4.19 0.70 ดี 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       

   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.56 0.55 ดีมาก 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.49 0.58 ดี 

รวม 4.53 0.57 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.39 0.62 ดี 
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3.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 40 4.39 ด ี
2. กองกลาง 89 4.38 ด ี
3. กองคลัง 120 4.38 ด ี
4. กองนโยบายและแผน 47 4.70 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 116 4.46 ด ี
6. กองพัฒนานักศึกษา 120 4.33 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 36 4.40 ด ี
8. กองสื่อสารองค์กร 94 4.00 ด ี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 47 4.53 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 41 4.35 ด ี

รวม 750 4.39 ด ี
 

4.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองคลัง  
1. งานเบิกจ่าย 1 บริการดีมาก รวดเร็ว ตอบค าถามได้ดีมาก ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อ 1 
กองนโยบายและแผน  
1. งานวิเคราะห์งบประมาณควรให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนกว่านี    1 
กองบริหารงานบุคคล  
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความว่องไว และทันใจ 1 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือได้ดีมาก 3 

 
  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และมอบทุกหน่วยงานน าข้อคิดเห็นที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุด ไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 

 วาระท่ี ๔.๗ พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ 
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองนโยบายและแผนขอเสนอสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ ยงและ
การวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 
โดยมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงจ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม
ควบคุม 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ปี พ.ศ. 2559 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมที่ 1 
การเตรียมความ
พร้อมของ
มหาวิทยาลยัฯ 
เพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ 

- ยกร่างพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- น าร่างพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร ไปรับฟังความ
คิดเห็นจากบคุลากร 

- ได้ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มาจากตัวแทนของ
คณะ สถาบัน ส านัก และบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อมีหน้าท่ีด าเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยฯ ใหแ้ล้วเสร็จ โดยมีหลักการใหม้หาวทิยาลัย
มีสถานภาพเป็นสภาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
  
- ได้ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยฯ โดยมีการ
ตรวจสอบทางดา้นโครงสร้างของมหาวิทยาลยัฯ งานด้านการบริหาร 
รวมถึงได้ศึกษาพระราชบัญญตัิของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าร่าง และ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการยกร่างเพื่อพิจารณายกรา่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ยกร่างพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. ......... ครั งท่ี 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 , ครั งท่ี 2 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.
59 , ครั งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 16 พ.ค.59 และ ครั งท่ี 4 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59  
 
- หากด าเนินการยกร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จจะน าร่างฯ 
ไปรับฟังความคดิเห็นจากบุคลากรต่อไป  

กิจกรรมที่ 2 
การเพิ่มศักยภาพ
ด้านความเป็น
นานาชาติของ
มหาวิทยาลยัฯ 

- จัดท าคู่มือภาษาอังกฤษให้
บุคลากรหรือผู้ทีส่นใจไว้ใช้
ศึกษา 
 
 
 
- มีวันสนทนาภาษาอังกฤษ  
(English Day.) /หรืออ่ืนๆ 
เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ 

- ส านักงานอธิการบดี โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ไดจ้ัดท าคู่มือภาษาอังกฤษ 
(English Conversation for AEC.) เพื่อเป็นคู่มือให้กับบุคลากร หรือผู้ที่
สนใจได้ใช้ศึกษา และเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัฯ โดยได้ด าเนินการแจกคู่มือดังกล่าว ให้กับหน่วยงานตา่งๆ 
หน่วยงานละ 5 เล่ม  
 
- กองวิเทศสัมพันธ์ได้เริ่มน าร่องให้ทุกวันพุธ เป็นวันสนทนาภาษาองักฤษ 
(English Day) เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน) 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
การก่อสร้าง
อาคารใหม่ไม่
เป็นไปตามแผน 

- มีการเร่งรดัติดตาม ใหผู้้รับ
จ้างด าเนินการตามแผนงาน 
พร้อมทั งรายงาน
ความก้าวหน้า หรือปญัหาให้
มหาวิทยาลยัฯ ทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้ด าเนินการประชุมเร่งรัดตดิตามผลการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา
สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามสญัญา  พร้อมทั งรายงานความคืบหน้า เมือ่วันท่ี 
14 ต.ค.58 , 9 พ.ย.58 , 2 ธ.ค.58 , 12 ก.พ.59 , 9 มี.ค.59 , 3 พ.ค.
59 , 13 มิ.ย. 59 และ 7 ก.ค.59 
 
- อาคารเอนกประสงค์ มีการแกไ้ขสัญญาแบบรูปรายการ จ านวน 2 ครั ง 
เนื่องจากมีการปรบัเปลีย่นต าแหนง่ห้อง และงานระบบให้มีความเหมาะสม
กับการใช้งานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และได้มีการ
เร่งรัดติดตามจนแกไ้ขสัญญาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 
- มีการด าเนินการเร่งรัดตดิตามการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้รับจ้างได้ส่งงวดงาน ดังนี  
อาคารเอนกประสงค ์
งวดงานที่ 8 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58  เป็นเงิน 12,798,415 บาท 
งวดงานที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59 เป็นเงิน 12,174,690 บาท 
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กิจกรรม
ควบคุม 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ปี พ.ศ. 2559 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
- หากมีการแก้ไขแบบรูป
รายการ ให้มีการก ากับ 
ติดตาม เร่งรดั การแก้ไข/
ปรับปรุงแบบรูปรายการ   
 
- มีการก ากับติดตามใหผู้้รับ
จ้างส่งงวดงานตามแผน และ
ตามสญัญาที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งวดงานที่ 10 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.59 เป็นเงิน 13,721,950 บาท 
งวดงานที่ 11 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.59 เป็นเงิน 12,474,500 บาท 
งวดงานที่ 12 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.59 เป็นเงิน 11,850,775 บาท 
งวดงานที่ 13 เมื่อวันท่ี 1 ส.ค.59 เป็นเงิน 12,474,500 บาท 
งวดงานที่ 14 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 เป็นเงิน 13,721,950 บาท 
 
- อาคารเอนกประสงค์ มีการแกไ้ขสัญญาแบบรูปรายการ จ านวน 2 ครั ง 
เนื่องจากมีการปรบัเปลีย่นต าแหนง่ห้อง และงานระบบให้มีความเหมาะสม
กับการใช้งานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และได้มีการ
เร่งรัดติดตามจนแกไ้ขสัญญาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 
- มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการการก ากับติดตาม โดยกองคลังเป็นผูต้รวจสอบ
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามแผน และประชุม
คณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อติดตามงาน/เร่งรัดใหส้่งงวดงานตามแผน
ก าหนด 
 
- ในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง การก่อสร้างอาคารใหมไ่ม่เป็นไปตามแผน 
ในส่วนของการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ได้ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่งฯ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบลงทุน 
และส่งผลต่อการใช้จ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลยัฯ มี
ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ดังนี   
 
ตารางแสดงการรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน 

ปีงบประมาณ ผลการใชจ้่ายงบ
ลงทุน 

เป้าหมาย
กรมบญัชีกลาง 

พ.ศ. 2557  ร้อยละ 29.79 82 
พ.ศ. 2558  ร้อยละ 56.93 87 
พ.ศ. 2559  ร้อยละ 69.79 87 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเร่งรัดตดิตาม 
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามแผนงาน และมีการก ากับติดตามใหผู้้รับจา้งส่ง
งวดงานตามก าหนด ส่งผลให้การใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 สูงกวา่ปี พ.ศ. 2558 ความเสี่ยงลดลง แต่ก็ยังไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายกรมบัญชีกลาง โดยการใช้จ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2559 ยังต่ ากว่าเป้าหมายกรมบญัชีกลาง ร้อยละ 17.21 ดังนั นตอ้ง
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรมที่ 4 
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ส านักงาน
อธิการบดีและ
การป้องกัน
อัคคีภัย 

- ให้มีระบบรักษาการณ์ โดย
มีเจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัยประจ าวัน มีระบบ
รักษาการณ์ ช่วยดูแลความ
ปลอดภัยบริเวณพื นที่ของ
ส านักงานอธิการบดี  
 
 
 

- มีระบบรักษาการณ์ โดยมีเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยพื นที่ของ
ส านักงานอธิการบดี 24 ช่ัวโมง มกีารติดตั งกล้องวงจรปิดทุกชั น และจุดที่
เสี่ยงภัยหรือจุดวิกฤตที่เสีย่งต่อการเกิดอันตรายได้ เพื่อให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเวรรักษาความปลอดภัยใหเ้พิ่มความ
ระมัดระวัง การรักษาความปลอดภัยให้มากขึ น และเพิ่มมาตรการดแูล
รักษาความปลอดภัย ในพื นท่ีบริเวณรอบมหาวิทยาลยัฯ อย่างเข้มงวด และ
หากบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลยัฯ หรือบุคคลภายนอก ออกจาก



 ๙ 

กิจกรรม
ควบคุม 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ปี พ.ศ. 2559 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้มีมาตรการในการ
ตรวจสอบบคุคลทีไ่ด้รบั
อนุญาตเข้ามาติดต่อเข้า
ภายในอาคาร โดยวิธีการแลก
บัตรผา่นเข้า-ออก และมีการ
สอบถามรายละเอียดการ
ติดต่องาน 
 

- - - จัดท าแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ 
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรรับทราบแผนฯ และ
ด าเนินการซ้อมหนีไฟ 

มหาวิทยาลยัฯ หลังเวลา 19.00 น. ให้ท าการลงช่ือและแจ้งเวลาออกใน
แฟ้มบันทึกข้อมูลการออกจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกครั ง 
 
- มีการตรวจสอบสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่างในพื นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพใช้งานได ้
 
- มีมาตรการให้บุคลากรที่ต้องการท างานล่วงเวลา (OT) ในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ แจ้งความประสงค์ในการท า OT เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิด – ปิดตึกใน
ช่วงเวลาการท างาน 
 
-  มีมาตรการให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบรเิวณพื นที่ของส านกังาน
อธิการบดี สอบถามข้อมลูเบื องต้นของผู้มาติดต่อ มีการแลกบัตรและตรวจ
ว่าเป็นบัตรแสดงตน และมีการบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่องาน 
 
- มีการใช้บัตรผ่านประตูระบบคียก์าร์ดส าหรับ เข้า –ออกอาคาร และ
รณรงค์ให้บุคลากรภายในส านักงานช่วยดูแล และระมัดระวังการสญูหาย 
และหากประตหูรือโต๊ะท างานช ารดุ มีการแจ้งข้อมลูการเสียหาย และรีบ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้ทันที เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทั งของ
ราชการและของส่วนบุคคล 

 
 

 
- ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยปี 
พ.ศ.2559 เพื่อลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ นจากอัคคีภัย โดยได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 
  
- ได้ด าเนินโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
เมื่อวันท่ี 2 และ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ความรู้และความเข้าใจเรื่องการปอ้งกัน 
และระงับอัคคีภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้
 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ให้น าเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยของส านักงานอธิการบดีมาบริหารความเสี่ยง และเห็นชอบให้มีกิจกรรมความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์
ส่วนกลาง เนื่องจากหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง 

๒. การรักษาความปลอดภัยของส านักงานอธิการบดี เนื่องจากตามบริบทอาคารส านักงาน
อธิการบดีตั้งอยู่บริเวณหน้าพ้ืนที่ศูนย์เทเวศร์ เป็นบริเวณที่บุคคลภายนอกและภายในเข้าถึงได้ง่าย อาจเกิด
ความไมป่ลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

๓. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักงานอธิการบดี เนื่องจากอาคารอยู่ด้านหน้าติด
กับอาคารพาณิชย์อื่นๆ ตลาดเทเวศร์ และโรงเรียน เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 



 ๑๐ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยของ
ส านักงานอธิการบดีมาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบ
คณะกรรมการคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี  ในส่วนของกรรมการจากกองนโยบายและแผน 
ด าเนินการประสานงานและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ รวมถึงมีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๐  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน คณะกรรมการประกันคุณภาพ และบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานด้านวางแผนของหน่วยงาน รวมจ านวน ๙๐ คน โดยทีมวิทยากร คือ คณะวิทยากรของ    
ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย จ านวน ๔ ท่าน ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดีจะแจ้งสถานที่และก าหนดการให้ทราบอีก
ครั้งภายหลังจากโครงการฯได้รับอนุมัติ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบและมอบหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านก ากับดูแลการเขียนโครงการ
ให้ได้ตามนโยบายของอธิการบดีและมหาวิทยาลัย เรื่องการลดจ านวนโครงการ ตัวชี้วัดโครงการเชิงคุณภาพ 
และการจัดโครงการตอบสนองนโยบาย Digital University  หรืออุตสาหกรรม ๔.๐ โดยส่งข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมระดับหน่วยงานให้ส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ การสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่าพบพนักงานรปภ.ยืนสูบบุหรี่หน้าทางเข้าโถงลิฟท์ 

ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นตัวอย่างไม่ดี จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ไปสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ที่
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาแจ้งเพ่ิมเติมว่าตามกฎหมายระบุว่าวัดและ
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ ฉะนั้นต้องติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบบที่ใช้ได้จะต้องเป็น
แบบถูกต้องเท่านั้น ถ้าตรวจพบว่าไม่มีการติดสติ๊กเกอร์หรือสติ๊กเกอร์ไม่ใช่แบบถูกต้อง ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ในที่นี้คืออธิการบดี จะถูกปรับ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจะท าให้เสียชื่อเสียง โดยย้ าว่าสถานที่ที่สามารถ
สูบบุหรี่ได้ภายในมหาวิทยาลัยคือพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้สูบบุหรี่เท่านั้น (ห้ามสูบในอาคาร โรงอาหาร 
โต๊ะที่นั่ง)  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางควบคุมดูแลการสูบบุหรี่ของรปภ.และติด
สติ๊กเกอร์ปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องภายในอาคารให้ชัดเจน 



 ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐  น. 

 
   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 

                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


