
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๑ /๒๕๖๑ 

เมื่อวันพุธ ที ่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวนงลักษณ์ ทองนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๖. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

      ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ 
๗. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. ดร. พัทรียา เห็นกลาง   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม  แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี  สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ไม่มี 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

วาระท่ี ข้อเสนอ/มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๑ พิจารณาแผน Improvement 
Plan จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

มอบกองบริหารงานบุคคลประสานกองกลางและกองนโยบาย
และแผนปรับแผน Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และส่งส านักงานอธิการบดีต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการ
ประสานกองกลางและกองนโยบายและ
แผนแล้วและส่งเอกสารมายังส านกังาน
อธิการบดีเมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 



 ๒ 

วาระท่ี ข้อเสนอ/มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๓ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

คณะกรรมการพิจารณามอบทุกหน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงาน ตามที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมว่าสามารถด าเนินการได้
บรรลผุลตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ ส่งส านักงาน
อธิการบดีภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลมายังส านักงาน
อธิการบดีเรยีบร้อยแล้ว และส านกังาน
อธิการบดีอยู่ระหว่างปรับเล่มแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสอ.ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ให้เป็นปจัจุบนั 

๖.๒ การด าเนินงานประกัน
คุณภาพของสถานีวิทย ุ

สถานีวิทยุฯจะต้องจัดท าตัวบ่งช้ียอ่ยของตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับ
ความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสามารถปรึกษา
วิธีการก าหนดตัวบ่งช้ีการวดัผล และการเขียนรายงาน กับส านัก
ประกันคณุภาพและส านักงานอธิการบด ี

ขณะนีส้ถานีวิทยฯุอยู่ระหว่างการจัดท า
ตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบสถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษาด าเนินการส่งข้อมูล
การจัดท าตัวบ่งชี้ของสถานีวิทยุฯ ให้กับส านักประกันคุณภาพ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั งที่ ๕/๒๕๖๑       
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
ส านักงานอธิการบดี  

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผน ควรมีรายละเอียด จะได้เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ โดยผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงว่าเป็นส่วนของ
ครุภัณฑ์ ที่มีความล่าช้าในการท าสัญญา TOR  กองคลังได้ออกหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการแล้ว และ



 ๓ 

ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ดี หากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจ จะ
มีการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน   

วาระท่ี ๔.๒ พิจารณารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน  ๒๕๖๐ – พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
  ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  น าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  นั น 
  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี  รอบ  6  เดือนแรก (มิถุนายน  2560 – พฤศจิกายน  2560)  ประจ าปีการศึกษา 
2560  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีได้ ค่าเฉลี่ย 4.38  มีผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดี  ทั งนี ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน  ดังนี  

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
     สายบริหาร 20 2.48 
     สายวิชาการ 80 9.90 
     สายสนับสนุน 497 61.51 
     นักศึกษา 174 21.53 
     อ่ืนๆ 37 4.58 

รวม 808 100 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.45 0.53 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.40 0.58 ดี 
   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.49 0.53 ดี 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.51 0.54 ดีมาก 
   1.5 มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

4.25 0.63 ดี 

รวม 4.42 0.56 ดี 
 
 
 
 



 ๔ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.25 0.63 ดี 
   2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกีย่วข้อง 4.17 0.63 ดี 
 ๒.๓ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง    
       เป็นต้น 

4.23 0.72 ดี 

รวม 4.22 0.66 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม    
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.52 0.52 ดีมาก 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.46 0.54 ดี 

รวม 4.49 0.53 ดี 
รวมทั้งสิ้น 4.38 0.58 ดี 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการ จ าแนกรายหน่วยงาน 

หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ส านักงานอธิการบดี 40 4.41 ด ี
2. กองกลาง 72 4.34 ด ี
3. กองคลัง 167 4.06 ด ี
4. กองนโยบายและแผน 28 4.72 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 118 4.52 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 129 4.03 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 60 4.65 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์กร 80 3.99 ด ี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 37 4.55 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 54 4.34 ด ี
11.สถานีวิทยุฯ 23 4.52 ดีมาก 

รวม 808 4.38 ด ี
 

4.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองคลัง  
ติดต่องานพัสดุให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี 1 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

 



 ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในข้อ “๑.๕ มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทาง

เว็บไซต์ เป็นต้น”นั้น ควรปรับเป็น “๑.๕ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพ เหมาะสม” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในข้อ “๒.๒ มีบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง” ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ อยู่ในระดับดีนั้น เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจุบัน
นโยบายของมหาวิทยาลัย คือ Digital University หลายหน่วยงานให้บริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และการให้บริการหลายหน่วยงานไม่จ าเป็นต้องใช้แผ่นพับแนะน าขั้นตอนให้บริการ เสนอให้ปรับ
ข้อความในแบบสอบถามเป็น “๒.๒ มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์” 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และมอบกองบริหารงานบุคคลจัดท า Improvement 
plan ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้สอดคล้องกับการบริการของ
ส านักงานอธิการบดี และใช้ประเมินในรอบ ๖ เดือนหลัง 

วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๓) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ควรเป็นข้อมูล
กิจกรรม/โครงการที่มีบุคลากรของส านักงานอธิการบดีเข้าร่วมเท่านั้น ไม่ควรน ามาทั้งหมด  เนื่องจากเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี และควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ “การส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามภารกิจจากหน่วยงานภายนอก” และให้ตั้งค่าเป้าหมายกลาง เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดดีขึ้น  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริหารงาน
บุคคลปรับกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  
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 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

กองนโยบายและแผน ได้เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๔)   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ   

คณะกรรมการพิจารณา และมีข้อเสนอในการปรับแผนดังนี้ 
กิจกรรมที่ ข้อเสนอแนะในการปรับแผนฯ 

๑ - เพ่ิมข้อความในแผนบริหารความเสี่ยงฯข้อ ๑ ค าว่า “ใช้ในการปฏิบัติงาน” 
- ตัดแผนบริหารความเสี่ยงฯข้อ ๒ ออก 

๒ - ปรับกิจกรรมในข้อ ๒ และแผนบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมให้เหมือนกับมหาวิทยาลัย และ
เพ่ิมแผนอีก ๑ ข้อ คือ “จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกพ้ืนที่ของส านักงานอธิการบดี” 

๓ - ตัดแผนบริหารความเสี่ยงข้อ ๔, ๕, ๖ ออก 
- น าข้อ ๒ และข้อ ๓ มารวมกัน 
- เปลี่ยนข้อความข้อ ๘ เป็น “ตรวจสอบกล้องติดรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน” 
- เพ่ิมแผนฯ “ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วในรถบัสโดยสาร” เพราะดูแลบุคลากรจ านวนมาก 
- เพ่ิมแผนฯ “มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้รถทุกครั้ง” 

  ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมให้ข้อสังเกตว่า กิจกรรมข้อ ๑ มีความส าคัญมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นนโยบายมหาวิทยาลัย คือ Digital University แผนบริหารความเสี่ยงก็ควรมากกว่ากิจกรรมข้อ 
๒ และ ข้อ ๓ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองนโยบายและแผนปรับ
กิจกรรมและแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และแจ้ง
เวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  กองบริหารงานบุคคลรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี ้

  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ไม่ปรากฏว่ามีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ   
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  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ให้ความเห็นชอบในแผนงานการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงาน ที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี 
ได้ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
  ๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน 
  ๒.๒ น าข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
และเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
  ๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่
ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดีแต่อย่าง
ใด 
  ๒.๔ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา    
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน่ 
  (ก) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ (ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙)  (เพ่ิมเติมจากแผน) 
 (ข) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร (วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙) 
 (ค) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๐)  
 (ง) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  (ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๐)  (เปลี่ยนแปลงจากแผน) 

 ๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานถึงแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี 
ดังนี้ 
   (๑) เพ่ือให้บุคลากรทราบ และสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องการ
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือการด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการได้ออกหนังสือเชิญไปยังบุคลากรในหน่วยงานโดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็น
การอาศัยอ านาจตาม ที่ได้รับมอบหมายจึงสามารถกระท าได้โดยไม่ถือเป็นการข้ามการบังคับบัญชา  
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นอกจากนี้  การสืบสวน/สอบสวน ถือเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงในทางลับ หากเรื่องใดมีส่วนเกี่ยวข้อง
พาดพิงไปยังผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น คณะกรรมการย่อมมีดุลยพินิจที่จะเรียกพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้ 
โดยไม่จ าเปน็ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาชัน้ต้นทราบและหากมีเหตุขัดข้องประการใดที่บุคลากรไม่อาจมาให้ถ้อยค าได้
ให้เป็นหน้าที่ ของพยานเป็นผู้แจ้งเหตุขัดข้องต่อคณะกรรมการโดยตรงเช่นกัน 
   (๒) เพ่ือให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ กล่าวคือ ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับโดยไม่มีการส่งมอบสิ่งของที่ซื้อแต่ได้ท าใบตรวจรับ
และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ ตรวจรับงานโดยท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาว่าผู้รับจ้างได้ท าถูกต้องตาม
สัญญาทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าผู้รับจ้างด าเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญา กรรมการตรวจการจ้างจะมีความรับผิด
ทางอาญาและมีความผิดทางวินัยด้วย จึงขอให้ทุกคนพึงตระหนักและระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
    (๓) เพ่ือให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยไล่ออกจาก
ราชการของข้าราชการที่มีพฤติการณ์เรียกและรับเงินจากผู้สมัครรับราชการเป็นค่าวิ่งเต้นในการสอบ ซึ่ง
ข้าราชการที่ดีไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ท าให้เสียหายแก่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 
  จึงเรียนเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โปรดทราบผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 วาระท่ี ๕.๒ แนวปฏิบัติการส่งเอกสารแบบใบรับรองเวลาปฏิบัติราชการในการใช้เครือ่งสแกน
ลายนิ้วมือ  
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือส าหรับ
การลงเวลาปฏิบัติราชการของสถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน โดยมีการใช้เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น ปรากฏว่าได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในหลาย
กรณี  เช่น กรณีบันทึกลายนิ้วมือไม่ติด ลืมสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนบันทึกข้อมูลแล้วไม่แสดงใน
รายงาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการลงเวลาการปฏิบัติราชการจะมีการ
ตรวจสอบรายงานการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรในสังกัดเป็นรายวัน และหากเกิดปัญหาในการสแกน
ลายนิ้วมือ จากกรณีดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานจะส่งใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการไปยังกองบริหารงาน
บุคคล เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การลงเวลาปฏิบัติราชการตามแบบใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองบริหารงานบุคคล จึงมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๒๖๙๔ ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการส่งเอกสารแบบใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการ แจ้งให้
หน่วยงานรวบรวมแบบใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการส่งมายังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๓ ของ
ทุกเดือน  และหากเกินก าหนดดังกล่าว กองบริหารงานบุคคลจะถือว่าหน่วยงานรับรองการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการแล้วตามรายงานการสแกนลายนิ้วมือที่ปรากฏในระบบ  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 



 ๙ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามรวบรวมแบบใบรับรอง
เวลาการปฏิบัติราชการส่งกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน 

วาระท่ี ๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
                       บัดนี้ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กอง
บริหารงานบุคคลขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)                        

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองบริหารงานบุคคลปรับแก้ข้อมูลสรุปรายงานผล 
และส่งเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 วาระท่ี ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)  

กองนโยบายและแผน ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๕.๔)   

จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๕.๕ การจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในส านักงานอธิการบดีสู่การ
ปฏิบัติงานประจ า ของส านักงานอธิการบดี 
  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในส านักงาน
อธิการบดีสู่การปฏิบัติงานประจ า ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดโครงการ คือ เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี และทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ประเมินในระบบประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องภารกิจหลักในการปฏิบัติงานประจ า  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของ
หน่วยงาน หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพและด้านงานวางแผน จ านวนทั้งสิ้น ๙๔ คน 
และมีรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และผู้ช่วยอธิการบดี ดร.พัทรียา เห็นกลางเป็นวิทยากร      



 ๑๐ 

ในการอบรม ขณะนี้ส านักงานอธิการบดีอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่หน่วยงานส่งมายัง
ส านักงานอธิการบดี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ การจัดท าร่างอนุบัญญัติ  ๖ ด้าน ตามร่างพ.ร.บ.มทร.พระนคร พ.ศ. ....  

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าร่างพ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และมอบให้ส านักงานอธิการบดีประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการจัดท าร่างอนุบัญญัติ          
๖ ด้าน ตามร่างพ.ร.บ.มทร.พระนคร พ.ศ. .... ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้าง  ฝ่ายเลขานุการ คือ ส านักงานอธิการบดี 
๒. ด้านทั่วไป   ฝ่ายเลขานุการ คือ กองกลาง 
๓. ด้านบุคคล   ฝ่ายเลขานุการ คือ กองบริหารงานบุคคล 
๔. ด้านการเงิน   ฝ่ายเลขานุการ คือ กองคลัง 
๕. ด้านวิชาการ   ฝ่ายเลขานุการ คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๖. ด้านกิจการนักศึกษา  ฝ่ายเลขานุการ คือ กองพัฒนานักศึกษา 
โดยส านักงานอธิการบดีจะมีหนังสือแจ้งขอให้หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการในแต่ละด้าน 

เสนอชื่อคณะกรรมการการจัดท าร่างอนุบัญญัติ ไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เพ่ือน าเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๒๐  น. 

   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


