
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓   
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. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ์ ทองนาค   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๖. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ    กรรมการ 
๘. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๑. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ    กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี    เลขานุการ 
๑๓. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
๑. ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการส่งตัวแทนประกวดร้องเพลง

ลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในนามของส านักงานอธิการบดี จ านวน ๓ ทีม และได้
ร่วมกันเตรียมงานซักซ้อมอย่างมืออาชีพ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลทั้ง ๓ ทีม และขอให้เป็นข้อสังเกตว่า      
เหตุใดการประกาศของพิธีกรบนเวทีไม่มีการกล่าวค าว่า “ส านักงานอธิการบดี” เลย  

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ครั้งที่
ผ่านมา มีวาระที่เกี่ยวกับโครงการเครือข่าย ๙ มทร. ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดงาน  
ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนถึงความคุ้มค่าในการจัดงาน ซึ่งประธานที่ประชุม คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง กล่าวชม มทร.ธัญบุรี และกองการเจ้าหน้าที่ (ปัจจุบัน
คือกองบริหารงานบุคคล) มทร.พระนคร ที่เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้กับมทร.หลายแห่ง และสรุปใน
ประเด็นนี้ว่า ณ ขณะนี้ ให้มองว่าการจัดงานเครือข่าย ๙ มทร.ยังเป็นประโยชน์และเห็นควรให้มีการจัดงาน
ต่อไป 



 ๒ 

๓. จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้
กล่าวถึงเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจในขณะนี้ คือ เรื่องฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือPM
๒.๕  ซึ่งอธิการบดีได้มอบนโยบายและมอบให้หน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

- มอบกองกลางด าเนินการ ยานพาหนะที่ใช้น้ ามันดีเซล อายุเกิน ๕ ปีต้องตรวจเช็คสภาพ 
และการติดตั้งเครื่องลดฝุ่นละออง PM๒.๕  

- มอบกองสื่อสารองค์การใช้ประโยชน์จอ LEDหน้ามหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า โดยประสาน
ข้อมูลที่ถูกต้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านจอ LED  

- มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องฟรี โดยส่วนนี้อาจจะต้อง
หาผู้สนับสนุนต่อไป 

- มอบคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจัดท าหน้ากากอนามัย โดยร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดท าหน้ากากที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 

๔. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขณะนี้เหลือ
จ านวนมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกันจ านวน ๖ มหาวิทยาลัย อีก ๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มทร.ศรีวิชัย มทร.
ล้านนา และมทร.อีสาน แยกจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษานี้ก าหนดการคือระหว่าง
วันที่ ๑๗ –๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพจัดท าวารสาร
พระราชทานปริญญาบัตร 

๕. ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขอให้หน่วยงานจัดท ารายงานการ
ประชุมตามรูปแบบของทางราชการ การจัดท าในรูปของตารางคือรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง และการลงมติที่
ประชุมที่ถูกต้องและสามารถน าไปอ้างได้ จะต้องลงว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า....”  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๑ พิจารณาแผนพัฒนาส่งเสรมิ
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
(Improvement Plan)ระดับส านกังาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.รับทราบ  
๒.ส านักงานอธิการบดีปรับแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
ข้างต้น 

ส านักงานอธิการบดดี าเนินการปรบัแผน 
Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว      

๔.๓ พิจารณาร่างคู่มือตัวบ่งช้ีการ
ประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของส านักงานอธิการบดี และร่าง
เป้าหมายคุณภาพ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบส านักงานอธิการบดีปรับคูม่ือฯตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และแจ้งเวียนให้
คณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบก่อนประกาศให้
หน่วยงานน าไปใช้ 

ส านักงานอธิการบดีอยูร่ะหว่างด าเนินการแจ้ง
เวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านกังาน
อธิการบดีพิจารณา 

 
 



 ๓ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๕ การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบส านักงานอธิการบดสี่งหนังสือแจ้งให้ทุก
หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ส านักงานอธิการบดีแจ้งให้ทุกหนว่ยงาน
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดีเรยีบร้อยแล้ว และไดเ้สนอท่ีประชุม
พิจารณา ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ ๔.๓ 

๔.๖  พิจารณาแผน  Improvement 
Plan  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือนหลัง  
(๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.เห็นชอบแผน Improvement Plan ดังเสนอ  
๒.มอบกองกลางน าเสนอผลการประเมินพนักงาน   
ขับรถในการประชุมครั้งต่อไป 

กองกลางสรุปรายงานผลการประเมินพนักงาน
ขับรถ และได้เสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งนี้ วารที่ ๓.๑  

๕.๑  รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ – 
๓๐ ก.ย. ๖๒) 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

กองกลางแจ้งว่าทุกคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถให้นักศึกษาอยู่ท างานกีฬา
หรืองานวิชาการไดเ้กินเวลา โดยแจ้งเป็น
หนังสือไปยังกองกลาง 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการทักท้วง
แต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ แบบสรุปผลการประเมินพนักงานขับรถ 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๖  พิจารณาแผน  Improvement Plan  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบให้กองกลางน าเสนอผลการประเมินพนักงานขับรถในการ
ประชุมครั้งต่อไป นั้น กองกลางจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินพนักงานขับรถ น าเสนอที่ประชุมมาด้วย
แล้ว 

 

 



 ๔ 

 ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
- ควรแยกสรุปออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนประเมินด้านสภาพยานพาหนะ และส่วนประเมิน

ด้านพนักงานขับรถ  
- สลับน าชื่อพนักงานขับรถไว้ด้านบน หัวข้อไว้ด้านข้าง และใส่ชื่อหัวข้อให้ครบ เนื่องจาก

ชื่อหัวข้อที่น ามาไว้ด้านล่าง ส่วนมากผู้อ่านจะไม่ได้สังเกต ุ
- ควรการการสรุปเป็นความเรียง  มีการก าหนดแนวทางการปรับปรุง ระยะเวลาในการ

ปรับปรุง เพื่อสามารถติดตามการปรับปรุงแก้ไขได้ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ข้อเสนอแนะในเรื่องพนักงานขับรถว่า  ในเรื่องของการขับรถ
ของพนักงานขับรถ ควรมีการถามผู้โดยสาร หากเส้นทางนั้นสามารถขึ้นทางด่วนได้ และขอให้ทราบว่า
เส้นทางการเดินทางเป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถ ซึ่งกองกลางขอความร่วมมือว่าหากเป้าหมายในการ
เดินทางเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก กรุณาระบุพิกัดลงในใบขอใช้รถ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒  – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เพ่ือโปรดทราบ 
และพิจารณา เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว   

   ผู้อ านวยการกองคลังขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของงบด าเนินงานที่ได้รับการ
จัดสรร ขอให้หน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่าย ว่าใช้จ่ายไปเท่าใด เพียงพอกับไตรมาสที่ ๒และ๓หรือไม่ 
และขอให้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ใช้ตามความจ าเป็น ประหยัดและเหมาะสม โดยกอง
คลังจะพิจารณาเป็นรายไป ซึ่งในส่วนของกองคลังที่ด าเนินการตามนโยบาย คือ การจัดประชุมของกองคลัง 
ซึ่งปกติจัดประมาณ เดือนละครั้ง ขณะนี้ได้รวบการประชุม จัดห่างขึ้น พิจารณาวาระให้เหมาะสม หากรอได้
ก็รอ โดยเฉพาะในการประชุมที่มีเบี้ยประชุม และขอให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นในการส่งบุคลากร
เข้าอบรมด้วย 

  ประธานขอให้ทุกท่านก ากับดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องการประชุม การพัฒนาบุคลากร และมอง
ถึงการใช้ทรัยากรในอาคาร ๓ ประเภท ได้แก่ แอร์ ไฟฟ้า และน้ าประปา 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นการจัดหารายได้ของส านักงานอธิการบดี 
ซึ่งประธานได้แจ้งว่า จากการที่เคยปรึกษาผู้เกี่ยวข้องได้ความว่า ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน ไม่มีอ านวจหน้าที่ในการหารายได้ ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมาย    

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้
ตามความจ าเป็น ประหยัดและเหมาะสม 

 



 ๕ 

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และร่างเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของส านักงาน
อธิการบดี 

  ตามที่ การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๓ พิจารณาร่างคู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของส านักงานอธิการบดี และร่างเป้าหมายคุณภาพ ที่ประชุมมีมติมอบให้ส านักงานอธิการบดีปรับ
คู่มือฯตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบก่อนประกาศให้
หน่วยงานน าไปใช้ นั้น ซึ่งประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานอธิการบดีได้เสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และร่างเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล ดังนี้ 
ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานอธกิารบดี 
ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน SAR ของส านักงาน

อธิการบด ี
1 มิถุนายน 2562 – 

 31 พฤษภาคม 2563 
(12 เดือน) 

ทุกหน่วยงาน 

2 หน่วยงานท่ีดูแลตัวบ่งช้ีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  รอบ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62 – 29 ก.พ. 63) ด้วยระบบ IQA 

ภายใน 6 มีนาคม 2563 ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

3 กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี และ
กรอกเข้าระบบ IQA สอ. ประจ าปกีารศึกษา 2562 

ภายใน 5 มิถุนายน 2563 - ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

4 ส านักงานอธิการบดีจดัท าเล่ม SAR ปี 62 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ปี61 

ภายใน 12 มิถุนายน 2563 ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี

5 หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน        
 เพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ ผา่นระบบ IQA 

เสร็จสิ้นภายใน  
12 มิถุนายน 2563 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

6 น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 
2563 

ส านักงานอธิการบด ี

7 ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 2563 ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี

8 หน่วยงานส่งเอกสารปรับแกไ้ขหลงัซ้อมตรวจให้
ส านักงานอธิการบด ี

ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2563 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

9 ส านักงานอธิการบดสี่งเลม่รายงาน SAR    
 (ท่ีมีการปรับแก้ไข) ให้ผูต้รวจประเมินภายนอก 

ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2563 

ส านักงานอธิการบด ี

 
 



 ๖ 

ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
10 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

โดยผู้ประเมินภายนอก 
วันท่ี 22 - 23 กรกฎาคม 

2563 
ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี

11 น าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2563 ส านักงานอธิการบด ี

12 ส่งผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 14 สิงหาคม  2563 
ส านักงานอธิการบดี  

มติที่ประชุม เห็นชอบตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

วาระท่ี ๔.๓ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามที่มีประเด็นในกลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานที่ไม่ได้มีกิจกรรม/
โครงการตอบสนองในกลยุทธ์อ่ืน ให้น ากิจกรรม/โครงการมาใส่ในกลยุทธ์นี้ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณนี้มี
หลายหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับจัดโครงการ จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ 
และสถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา ท าให้หน่วยงานดังกล่าวไม่มีตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ส านักงานอธิการบดี นั้น   

กรรมการเสนอว่า หน่วยงานสามารถใช้งบด าเนินงานมาจัดเป็นกิจกรรมแทนได้  เนื่องจาก
ไม่อยากให้มีมุมมองที่ว่า หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้หากไม่ได้รับงบประมาณ การท างานสามารถเกิด
ได้ในรูปแบบอื่นด้วยงบด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเสนอเพ่ิมเติมว่าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาจากผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี
ในปีที่ผ่านมา 
  ๒. พิจารณาจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๓. การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
  ๔. ภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  ๕. อ่ืนๆ ตามบริบทของประเทศ 

 



 ๗ 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานทบทวนกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  

วาระท่ี ๔.๔  กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี 

  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมร่วมกันก าหนดวันตรวจกิจกรรม ๕ ส และเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าเป็น
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส และคณะกรรมการตรวจประเมิน ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งทุก
หน่วยงานส่งรายชื่อไปยังกองกลางเรียบร้อยแล้วนั้น 
  กองกลางไดเ้สนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดังนี้ 
  ๑. ก าหนดการประเมินกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
  ๒. เกณฑ์การประเมินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี 
 ๓. รายชื่อคณะกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของแต่ละหน่วยงานและร่างค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส 
  ๔. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส 
เอกสารได้น าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส 
และคณะกรรมการตรวจ ๕ ส ทุกคนที่ต้องไปเผยแพร่ เพ่ือร่วมมือกันท ากิจกรรม ๕ ส ให้ประสบความส าเร็จ 
จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานใน สภาพแวดล้อมดี สุขภาวะที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางจัดท าค าสั่งทั้ง ๒ ชุด โดยเพิ่มผู้อ านวยการ
กองสื่อสารองค์การเป็นประธานผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

 ไม่มี 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การคล้องบัตรแสดงตนเข้า - ออกอาคาร 
ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่า ตามที่อธิการบดีมีนโยบายให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

คล้องบัตรแสดงตน เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคลภายนอกนั้น ขณะนี้กองกลางได้จัดท าสายคล้องคอ
พร้อมซองพลาสติกใสส าหรับผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะ
ด าเนินการสอบถามจ านวนผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงาน โดยบัตรที่แสดงคือบัตรที่ใช้เปิดเข้า-ออก
อาคาร แนบร่วมกับบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 



 ๘ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเสนอว่าการคล้องบัตรแสดงตน ในกรณีที่บัตรข้าราชการรอ
เครื่องหมายจากการเปลี่ยนเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ใช้บัตรที่มีอยู่แนบคู่
กับบัตรเปิดเข้า-ออกอาคารไปพลางก่อน   

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางแจกสายคล้องบัตรพร้อมซองพลาสติกใส 
และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเริ่มคล้องบัตรแสดงตนเข้า-ออกอาคารตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป 

 วาระท่ี ๖.๒ ก าหนดการพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ๙๐๔   
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ก าหนดการพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ๙๐๔ 
ได้แก่ หมวกและผ้าพันคอ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐น. ณ ห้องประชุม
มงคลอาภา ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ โดยเวลา ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐น. เป็นการซักซ้อมสิ่งของพระราชทาน    
ขึน้รับครั้งละ ๑๐ คน ผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน ต้องแต่งกายดังนี้ 

- ผู้หญิง เสื้อยืดโปโลสีเหลือง หรือหากไม่มี ควรเป็นเสื้อสุภาพสีเหลือง สวม
กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น และใส่ถุงน่อง (ถ้ามี) 

- ผู้ชาย เสื้อยืดโปโลสีเหลือง หรือหากไม่มี ควรเป็นเสื้อสุภาพสีเหลือง สวม
กางเกงสแล็คสีด า สวมรองเท้าหุ้มส้น  
  กองพัฒนานักศึกษาจะมีหนังสือพร้อมรายชื่อไปยังหน่วยงาน อีกครั้งหนึ่ง การรับมอบ
สิ่งของพระราชทาน ผู้ที่มีรายชื่อต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๓  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป  
  คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๑๕  น. 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 

        เลขานุการ 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 


