
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๔ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันศุกร์ ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง   กรรมการ 
๓. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๔. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ   แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ์ ทองนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๖. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   แทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
๗. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร  กรรมการ 
๘. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๑๑. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
๑๓. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ให้บริการดีเด่น Star of Service Mind 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๙ คน เนื่องจากบุคลากรผู้ได้รับเลือกให้เป็น
Star of Service Mind ๒ คนลาออกจากราชการแล้ว  

พร้อมนี้ ประธานฝากผู้แทนของกองพัฒนานักศึกษาแจ้งผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
นางประดิษฐา นาครักษาว่า ในนามของส านักงานอธิการบดี ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วม
ใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา และในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญ
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะมีผู้อ านวยการกองทุกท่าน 
และผู้อ านวยการที่เกษียณอายุไปแล้วบางท่านมาร่วมงานด้วย   

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๑ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้
ให้บริการดเีด่น “Star of Service 
mind” ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.รับทราบ  
๒.ผลการคดัเลือก Star of Service Mind  ผู้ที่
ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตตนิันท์ จันทวงศ์   
๓. ให้มอบรางวัลตามที่คณะกรรมการก าหนด ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป  
๔. มอบกองบริหารงานบุคคลจดัท าของรางวัล 
และประสานกองสื่อสารองค์การในการออกแบบ
ข้อความที่ใช้ปักเสื้อโปโลสีม่วงของมหาวิทยาลัย 

กองบริหารงานบุคคลร่วมกับกอง
สื่อสารองค์กรจัดท าของรางวัล
เรียบร้อยแล้ว และก าหนดมอบรางวัล
ให้กับ Star of Service Mind ทั้ง 
๑๑ คน ในการประชุมครั้งนี้ 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดี     รอบ ๑๒ เดือน 
(มิถุนายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม 
๒๕๖๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบส านักงานอธิการบดีปรับคะแนนค่าเฉลี่ย
รวมใหม่ โดยไม่น าตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ มาค านวณ
คะแนน พร้อมท้ังระบุหมายเหตุว่า “เนื่องจาก
มหาวิทยาลยัมีการเปลีย่นแปลงแนวทางการ
ด าเนินงานใหม่ จึงท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได”้ 

ส านักงานอธิการบดดี าเนินการปรบั
ผลคะแนนใหม่แล้วได้  ๔.๗๘       
(เดิม ๔.๕๘) 

๔.๔ รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงาน
ในสังกัด ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ 
เดือนหลัง (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองบริหารงานบคุคลปรับคะแนนค่าเฉลี่ย
ภาพรวมตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  
๓.มอบหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาไป
จัดท าแผน Improvement Plan เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการของหน่วยงาน ส่งกองบริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคลปรับคะแนน
เฉลี่ยรวมตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี และด าเนินการ
แจ้งกองกลางและกองคลังจัดท าแผน 
Improvement Plan เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การรายงานองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรปูธรรม 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครัง้ที่ 
๑ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒) 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางท าหนังสือแจ้งแบบฟอร์มพร้อม
ตัวอย่างไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานส่ง
ข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานไปยังกองกลาง ไม่
น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ต่อหน่วยงาน 

กองกลางจัดท าหนังสือแจ้งทุก
หน่วยงานแล้ว และไดเ้สนอที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมครั งนี  วาระที่ 
๔.๓ 

๔.๖  พิจารณาการรวมแบบประเมิน
การดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล 
และแบบสอบถามเพื่อส ารวจความ
คิดเห็นเกีย่วกับภาวะผู้น า ของ
ส านักงานอธิการบด ี

๑.ก าหนดช่ือแบบสอบถามคือ “แบบประเมินการ
ดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และความ
คิดเห็นเกีย่วกับภาวะผู้น า ของส านักงาน
อธิการบด”ี  
๒.มอบกองกลางแจ้งให้หน่วยงานพิจารณาข้อ
ค าถามอีกครั้งหนึ่ง 

กองกลางจัดท าหนังสือแจ้งทุก
หน่วยงานแล้ว ขณะนี อยูร่ะหว่าง
รวบรวมข้อค าถามจากหน่วยงาน 

 



 ๓ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง  ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ กรรมการ 
  ๓. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น     กรรมการและเลขานุการ 
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๗๙ โดยคณะกรรมการแนะน าจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงรายองค์ประกอบ น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว  

  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์เสนอว่า จุดที่ควรพัฒนาในข้อ ๒ “ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานยังไม่สามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี” ควรน าระบบ
สารสนเทศ จ านวน ๕๘ ระบบ ซึ่งมีอยู่แล้วและมีประสิทธิภาพสูง มาบูรณาการร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด  

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่าการกรอกข้อมูลบุคลากรได้รับการพัฒนาในระบบ 
HRM หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมจะเป็นผู้กรอกข้อมูลลงในระบบ ส่วนการส่งบุคลากรไปอบรม 
ประชุมภายนอก ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กรอกข้อมูลลงในระบบเอง ทั งนี  เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานบุคลากรของ
หน่วยงานต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในสังกัดด้วย 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (Improvement Plan) 

 

 



 ๔ 

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (Improvement Plan) 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม 
๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ส านักงาน
อธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ไตรมาสที่ ๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  
  ผู้อ านวยการกองคลังเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมวดรายจ่ายอ่ืนที่ยังไม่ได้  
ส่งเบิก จ านวน ๕ หน่วยงาน โดยขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายหลังการจัดกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นโดยเร็ว และ
ในส่วนของกองกลางที่ไม่มีก าหนดวันด าเนินการ ต้องจัดท าบันทึกแจ้งกองนโยบายและแผน และหาก
หน่วยงานก าหนดจัดประชุมในเดือนกันยายน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน พร้อมทั้งแจ้ง
สถานการณ์ด้านการคลังของมหาวิทยาลัยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลโครงสร้างรหัสบัญชี 
จากส านักงบประมาณ ซึ่งเปลี่ยนตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ท าให้
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ได ้
  ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ว่า
หากมีผู้แจ้งความประสงค์จะบริจาคให้มหาวิทยาลัย ขอให้เชิญผู้บริจาคมาที่กองคลัง เพ่ือกรอกข้อมูลในส่วน
ของผู้บริจาคในระบบฯ โดยราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ และกองคลังได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานแล้ว 
  ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากขณะนี้หน่วยงานถาคเอกชนมีการลดพนักงานเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับการเตรียมการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกิดความหวั่นไหว ขอให้ผู้อ านวยการทุกท่านแจ้งแก่บุคลากรภายในหน่วยงานว่า ณ ปัจจุบัน 
ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความมีคุณภาพ มีคุณธรรม ก็จะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีผลกระทบ
มาก หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้ทันตาม
ก าหนด 

 

 

 

 



 ๕ 

วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

  ตามท่ี คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติมอบกองกลางท าหนังสือแจ้งแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างไปยังทุกหน่วยงาน เพ่ือให้
หน่วยงานส่งข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานไปยังกองกลาง ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ต่อหน่วยงาน นั้น 

กองกลางได้จัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) เสนอที่ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแนวทางการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒) น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งเพ่ิมเติมว่า ตามที่หน่วยงานส่งข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงาน

ให้กับกองกลาง รวมทั้งสิ้น ๒๙ เรื่อง และกองกลางได้รวบรวมส่งให้กับศูนย์การจัดการความรู้นั้น พบว่าทุก
หน่วยงานยังขาดข้อมูลตามแบบฟอร์มการน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้ และศูนย์การ
จัดการความรู้แจ้งว่าจ านวนองค์ความรู้มากเกินไป กองกลางจึงขอสรุปข้อมูลองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะส่งศูนย์การจัดการความรู้ คือ N/A  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า ควรให้หน่วยงานคัดเลือกส่งข้อมูลหน่วยงานละ ๑ 
เรื่อง พร้อมส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มการน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็น
ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งหากเป็นการพัฒนาตนเอง ให้ขีดถูก  หน้าข้อพัฒนาบุคลากร 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานคัดเลือกองค์ความรู้หน่วยงานละ ๑ เรื่อง 
พร้อมส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มการน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม ให้กองกลางภายในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 วาระท่ี ๔.๔  พิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ด้วยส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย
กิจกรรมทั้งในเชิงสนับสนุน เชิงพัฒนา และเชิงป้องกันควบคู่กันไป กล่าวคือ มีทั้งกิจกรรมหรือโครงการใน
ด้านการให้รางวัลสนับสนุนบุคลากรดีเด่น การอบรมสัมมนา การเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทักษะ 
ประสบการณ์ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างปลูกจิตส านึก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจ และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตแก่บุคลากร เพื่อลดความตึงเครียดจากการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน การน าข้อประพฤติทาง
จรรยาบรรณมาเป็นเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประกอบการ



 ๖ 

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคลเรื่องต่างๆ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติ
การด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ น าเสนอที่ประชุมมา
ด้วยแล้ว 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเห็นว่า ในส่วนของกิจกรรมข้อที่ ๖  โครงการแข่งขันกีฬา
บุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั งที่ ๓๙ ควรปรับชื่อให้เป็นปัจจุบัน และยังคงเดิม
ไว้ก่อน หากไม่มีการจัดโครงการดังกล่าวตามแผนแล้วค่อยระบุเหตุผลในการยกเลิกการจัดโครงการฯ ในการ
รายงานผลฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองบริหารงานบุคคลปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
วาระท่ี ๕.๑ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันพุธที่ ๔ และ            
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ น าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและภายใน ดังนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน  ทองแก้ว  ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช   กรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล  กรรมการ 
 ๔. อาจารย์อรรถการ   สัตยพาณิชย์   กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ม่วงชู  กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งว่า ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่มีการตรวจประเมินฯ และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการประสานผู้รับสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ส านักประกันคุณภาพจะท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานอีกครั้ง
หนึ่ง 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



 ๗ 

วาระที่  ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

                      ตามท่ีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

                       ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ         
๘ เดือน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้าน
วิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๘๕ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๙๔ คน จากจ านวนทั้งสิ้น ๑๙๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒) คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การดูแลความสะอาดและการซ่อมบ ารุงเครื่องกรองน้ า 

ผู้แทนกองพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจจะท าให้เครื่องกรองน้ าที่โรง
อาหารไฟรั่วได้ และที่ผ่านมาไม่มีการท าความสะอาด เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
ผู้อ านวยการกองกลางชี้แจงว่า เครื่องกรองน้ าไม่มี เลขครุภัณฑ์ และมีการติดตั้งโดยไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นเครื่องบริจาค ท าให้ไม่สามารถส่งซ่อมผ่านระบบปกติได้  อย่างไรก็ตามกองกลางจะจัด
เจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป 

 มติที่ประชุม รบัทราบ และมอบกองกลางมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
และความสะอาด และประสานกองคลังในการดูแลรักษาเปลี่ยนไส้กรอง 

 วาระท่ี ๖.๒ การติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจ  
  ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่า อธิการบดีก าชับให้ดูแลการติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจในห้องพยาบาล
ของทุกศูนย์พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้แทนกองพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า การติดตั้งอุปกรณ์ AED (Automated 
External Defibrillator) หรือเครื่องกระตุกหัวใจ ต้องมีผู้ที่มีความรู้ในการใช้เครื่องภายในมหาวิทยาลัยก่อนซื้อ
เครื่อง ซึ่งในมหาวิทยาลัยยังไม่พบใครที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่อง กองพัฒนานักศึกษาจึงมีแผนจะจัดอบรม
การช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการปั๊มหัวใจแบบไม่ใช้เครื่อง  



 ๘ 

คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาเสนอว่า กองพัฒนานักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง
ความปลอดภัย ความเสี่ยงในการใช้เครื่อง การตัดสินใจใช้เครื่อง หรือดูเครื่องที่มีผลกระทบน้อย ก าลังไฟน้อย 
โดยอาจจะต้องหารือร่วมกับทุกพ้ืนที่ เนื่องจากจะวางไว้ที่ห้องพยาบาลของทุกศูนย์  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษาศึกษาข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการฯ 
เสนอ และจัดท าหนังสือแจ้งอธิการบดีทราบ 

 วาระท่ี ๖.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป  
  คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๑๕  น. 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                         นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


