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วสรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพุธ ที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ ์ 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    แทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง    ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม       กรรมการ  
๘. นางสาวดุริยางค์ คมข า  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร       กรรมการ  
๙. ดร. พัทรียา เห็นกลาง       ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ       กรรมการ        
๑๐. ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์       กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท     ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ        กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรพรรณ              จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี      เลขานุการ  
๑๓. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี           ผูช้่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี           ผูช้่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี  เพ่ือพิจารณาวาระที่สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ผ่าน
มา คือเรื่องเกณฑ์การประเมิน ๕ ส. และเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service 
Mind” และเรื่องที่หน่วยงานเสนอเข้ามาพิจารณาเพ่ิมเติม 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

 



๒ 
 

 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๑ เรื่องพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๑.รับรองผลการตรวจ  
๒.มอบส านักงานอธิการบดีทบทวนคู่มือประกัน
คุณภาพ  
๓.มอบกองคลัง ส านักประกันคณุภาพและสถานีวิทยุ 
ทบทวนตัวบ่งช้ี 

๑.กองคลัง ส านักประกันคณุภาพและ
สถานีวิทยุ ด าเนินการเรยีบร้อยแล้ว 
๒.ส านักงานอธิการบดีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๔.๒ เรื่องพิจารณารายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารของ
หน่วยงาน ในส านักงานอธิการบด ี ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองบริหารงานบุคคลออกแบบฟอร์มให้แต่ละ
หน่วยงานท่ีได้รับข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะน าไป
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงการใหบ้ริการ 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
 

๔.๓ เรื่องพิจารณาร่างหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดเีด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มอบทุกหน่วยงานไปก าหนดแนวทางการคัดเลือก  กองบริหารงานบุคคลด าเนินการและ
น าเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๔.๒ ใน
ครั้งนี ้

๔.๔ เรื่องพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๐ เดือน) 

๑.รับทราบ 
๒.มอบผู้อ านวยการกองกลางรายงานความคืบหน้า 
เรื่องการท า QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้รถยนต์ส่วนกลางในครั้งต่อไป 

กองกลางแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ QR CODE และน าเสนอใน
วาระที่ ๓.๑ ในครั้งนี ้

๔.๕ เรื่องพิจารณาการจดักิจกรรม ๕ ส. ๑.รับทราบ 
๒.ให้หน่วยงานส่งตัวแทนละ ๑ คน เพื่อเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน  
๓.ก าหนดการตรวจ ๕ ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตรวจ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ด าเนินการตรวจปี
ละ ๒ ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะของ
กรรมการตรวจ ๕ ส. ไปปรับปรุงในการรับตรวจครั้ง
ต่อไป 
๔.ให้กองกลาง ส่งรายงานผลการตรวจ ๕ ส. ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานรับทราบ
ข้อเสนอแนะที่กรรมการผู้ตรวจไดใ้ห้ไว้ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

กองกลางด าเนินการ 
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ส.
เรียบร้อยแล้ว 
๒. การก าหนดตรวจจะขอหารือในที่
ประชุมครั้งนี ้
๓.การส่งรายงานผลการตรวจ ๕ ส.
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

  

 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม   
ครั งที่ ๓/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 2๔ กรกฎาคม 2561 เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการท่านใดทักท้วงแต่
ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ล าดับที่ ๙ แก้ไขจากผู้มา
ประชุม เป็นผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ ความคืบหน้าเรื่องการจัดท า QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รถยนต์
ส่วนกลางในครั้งต่อไป 

  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบผู้อ านวยการกองกลางรายงานความคืบหน้า เรื่องการท า QR CODE แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ส่วนกลางในครั้งต่อไป นั้น 

  กองกลางแจ้งที่ประชุมว่า ระบบ QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ คาดว่าเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจะ
จัดท าหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ โดยเมื่อสแกน QR CODE จะปรากฏเป็นรูปของพนักงานขับรถ พร้อม
ชื่อและเลขทะเบียนรถ เพ่ือสะดวกต่อการเลือกเข้าไปประเมินพนักงานขับรถ   

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และให้
กองกลางปรับแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประเด็นความพึงพอใจ ด้านพนักงานขับรถ 
ดังนี้  

๑. แก้ไขข้อความในข้อ ๓. มารยาทในการขับขี่ของพนักงานขับรถ ความปลอดภัยในการ
โดยสาร ความเร็ว และความปลอดภัย 

๒. เพ่ิมข้อ ๖. ความช านาญในเส้นทาง ศึกษาเส้นทาง 
และที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบจองรถอัตโนมัติ ซึ่งกองกลางแจ้งว่า ได้

ประชุมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบกองกลางรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการจัดท าระบบจองรถ
อัตโนมัติในการประชุมครั งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส.  
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการจัดกิจกรรม ๕ ส. และมีมติที่ประชุมดังนี้ 



๔ 
 

 

 ๑.ให้หน่วยงานส่งตัวแทนหน่วยงานละ ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการด าเนินงาน  
 ๒.ก าหนดการตรวจ ๕ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตรวจ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ด าเนินการตรวจปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือให้หน่วยงานน า
ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ ๕ ส. ไปปรับปรุงในการรับตรวจครั้งต่อไป 
 ๓.ให้กองกลาง ส่งรายงานผลการตรวจ ๕ ส. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๐ ให้
หน่วยงานรับทราบข้อเสนอแนะที่กรรมการผู้ตรวจได้ให้ไว้ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

ซึ่งกองกลางด าเนินการตามมติ ดังนี้ 
  ๑. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ส. จะขอหารือในที่ประชุมครั้งนี้ 
  ๒. การก าหนดตรวจจะขอหารือในที่ประชุมครั้งนี้ 
  ๓. การส่งรายงานผลการตรวจ ๕ ส.ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมนี้ กองกลาง ได้เสนอเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส. เพ่ือพิจารณา  
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าควรให้เพ่ิม “ห้องผู้อ านวยการ” เป็นหัวข้อในรายการ

ตรวจ ๕ส. ด้วยโดยก าหนดเกณฑ์ตรวจกิจกรรม ๕ส. ดังนี้ 
๑.ความสะอาดของห้อง 
๒.ความสะอาดฝาผนัง / กระจก 
๓.ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา 
๔.การจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ  
ในส่วนของห้องเก็บของของกองคลังและกองบริหารงานบุคคล ยังคงไม่มีการตรวจกิจกรรม 

๕ส.เนื่องจากจัดเป็นระเบียบอยู่แล้ว และหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ มีปัญหาเรื่องการเก็บเอกสาร หรือ
อุปกรณ์ช ารุด รอจ าหน่าย ให้แบ่งโซนครุภัณฑ์รอจ าหน่าย หรือกระดาษช ารุดรอจ าหน่าย ในส่วนของเอกสารที่
เก็บอยู่ในกล่อง จะต้องมีป้ายรายการ (Index) ติดไว้ที่กล่อง ผู้ตรวจอาจจะมีการตรวจสอบว่าเอกสารด้านในตรง
กับป้ายรายการหรือไม ่

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวันตรวจกิจกรรม ๕ส. ดังนี้ 
วันตรวจกิจกรรม ๕ส. ช่วงเช้า (๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น.) ช่วงบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น.) 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ส านักประกันคุณภาพ กองคลัง 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์/ส านักงานอธิการบดี 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ กองสื่อสารองค์กร กองศิลปวัฒนธรรม 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถานีวิทยุ กองกลาง 

ประธานในที่ประชุมเสนอว่าในส่วนของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ส. ตามที่
หน่วยงานส่งรายชื่อมานั้น บางหน่วยงานผู้ตรวจไม่ได้เป็นผู้ด าเนินงานในกิจกรรม ๕ส.ของหน่วยงาน นั้น จึง
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ ส.อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ให้
พิจารณาจากผู้ที่ด าเนินกิจกรรม ๕ส.ของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อดังนี้ 
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๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์  กรรมการ 
๓. นางนงลักษณ์ ทองนาค  กรรมการ 
๔. ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง กรรมการ 
๕. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง กรรมการ 
๖. นางกนกภรณ์ กัลณา  กรรมการ 
๗. นายอรุณ  ศรีครอบ  กรรมการ 
๘. นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ กรรมการ 
๙. นายภัทรพล  กิตติรัตนาโชติ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กรรมการ 
๑๑. นายทนงค์  โพธิ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกิตตินันท ์ จันทวงศ ์ กรรมการ 
๑๓. นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล  กรรมการ 
๑๔. นางสาววราศินีย์ สิงห์สุวรรณ กรรมการ 
๑๕. นางทิวาวรรณ นามจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
ในส่วนของการตรวจกิจกรรม ๕ส.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น กองกลางเสนอว่า ให้

ตรวจในเดือนธันวาคม และเดือนพฤษภาคม  ซ่ึงจะแจ้งก าหนดวันอีกครั้งหนึ่ง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองกลางด าเนินการต่อไป 

วาระท่ี 4.๒ พิจารณาร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2561  

  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ครั งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.3 เรื่องพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น 
“Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561 มีมติมอบทุกหน่วยงาน ไป
ก าหนดแนวทาง การคัดเลือก เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้  ซึ่งจะเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั ง
ต่อไป 
  จากมติคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีดังกล่าว กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ
จัดท าร่างประกาศส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 
2561   

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯแล้ว ให้แก้ไขดังนี ้
- หน้า ๑ ข้อ ๒.หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และวิธีตัดสิน แก้ไข 
        บรรทัดที่ ๘ จาก ภายใน ............ เมษายน ๒๕๖๒ เป็น ภายในเดือนเมษายน 
      บรรทัดที่ ๑๓ จาก จ านวน ๑๑ คน เป็น จ านวน ๒๒ คน  
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- หน้า ๒ ข้อ ๓.รางวัล เปลี่ยนจาก “แก้ว” เป็นระบุว่า “ตามความเหมาะสมในแต่ละปี” 
เนื่องจากจะได้ไม่ต้องแก้ไขประกาศทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

    สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี ในการ
ประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  องค์ประกอบที่ ๔ การให้บริการ  
ที่มีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มีข้อเสนอแนะ คือ ควร
ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มีข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามของภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  เพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย   

 ในการนี้  กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ และได้จัดท าตารางเปรียบเทียบ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฉบับเดิมและฉบับใหม่ เสนอมาด้วยแล้ว  

    คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่ากองบริหารงานบุคคลควรเพ่ิมแบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ โดยประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่ง เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าประเมินได้
สะดวก    

  มติที่ประชุม  มอบกองบริหารงานบุคคลศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปคิดแนวทางในการท า
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ด้วยส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งในเชิง
สนับสนุน เชิงพัฒนา และเชิงป้องกันควบคู่กันไป กล่าวคือ มีทั้งกิจกรรมหรือโครงการในด้านการให้รางวัล
สนับสนุนบุคลากรดีเด่น การอบรม สัมมนา การเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ กฎ ระเบียบต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร เพ่ือลดความตึงเครียด
จากการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน  การน าข้อประพฤติทางจรรยาบรรณมาเป็นเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องต่าง ๆ  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

 วาระท่ี ๔.๕ พิจารณาการเสนอรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ด้วย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ มีก าหนดครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

ประธานแจ้งที่ประชุม ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามประกาศดังกล่าวในเรื่องคุณสมบัติ  
วิธีการสรรหา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครและการเสนอชื่อ และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธาน
ในฐานะผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดแล้ว  

ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าจะกล่าวถึงประเด็นในประกาศฯข้อ ๒.วิธีการสรรหา กระท าโดย       
๒.๑ รับสมัครทั่วไป (walk in) ๒.๒ การเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัด (ส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน 
ส านัก) แห่งละไม่เกิน ๒ ชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด คือ ตั้งแต่
วันที่ ๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาท าการ ที่กองกลาง โดยในประกาศฯก าหนดชัดเจนว่า ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้บริหารในหน่วยงานนั้น และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี จึงน ามาหารือร่วมกัน  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ส านักงานอธิการบดีไม่เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับ       
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง ๑๑ เสียง 

มติที่ประชุม ส านักงานอธิการบดีไม่เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๕.๑ แจ้งก าหนดการการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ 
สกอ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพรายงานที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมีก าหนดการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะ

คณะกรรมการ) 
ห้องประชุมรพีพัฒน์  
ช้ัน ๓ อาคารส านักงาน
อธิการบดี  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - ผู้บริหารสถาบัน กล่าวต้อนรับและแนะน าผู้บรหิาร มทร.พระนคร และบรรยาย

แนะน าบริบทของสถาบัน 
- ประธานกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพฯ และกลา่ว
แนะน าคณะกรรมการ 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสมัภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีต่างๆ  

-ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น คณะกรรมการประเมินคณุภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสมัภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีต่างๆ (ต่อ) 

-ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินประจ าวัน ห้องประชุมรพีพัฒน์  
 

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมิน ประชุมยอ่ย ห้องประชุมรพีพัฒน์  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพ สัมภาษณ์ 
๑. นายกสภา   

๒. กรรมการสภาผู้บริหาร   

๓. อธิการบดี    

๔. ผู้บริหาร  ๕. คณบดี       
๖. อาจารย+์บุคลากรสายสนับสนนุ    ๗. นักศึกษา+ศิษย์เก่า 
๘. ผู้ใช้บัณฑติ/สถานประกอบการที่ใช้บริการสถาบัน 

 
- ห้องนายกสภา ฯ 
- ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๓ 
- ห้องอธิการบดี 
- ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๓ 
- ห้องประชุมบัวม่วง ๑ 
- ห้องประชุมบัวม่วง ๑ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน,  ห้องสมุด, 

ห้อง Learning Space, ศูนย์ความเป็นเลิศ  

พื้นที่ภายในศูนย์เทเวศร ์

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะคณะกรรมการ
ผู้ประเมิน) 

ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการกล่าวรายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
- คณะผู้บริหารเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพ  
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน, ผู้บริหาร ผูเ้กี่ยวข้อง และ กล่าว
ปิด การตรวจประเมินคณุภาพ 

ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 



๙ 
 

 

 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 

 
รศ.ดร.บุญวัฒน์  อัตชู 

ประธานกรรมการ 
 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ข้าราชการบ านาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กลุ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสผู้ประเมิน : U580008 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8138912 
E-mail : boonwat@kmitl.ac.th 

2 

 
รศ.ดร.สุบิน  ยุระรัช 

กรรมการ 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กลุ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : วิจัยการศึกษา, การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา, สถิติการศึกษา 
รหัสผู้ประเมิน สกอ. :  U570810 
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 579 - 1111 ต่อ 1155, 3051 
E-mail : subin.yu@spu.ac.th 

3  

 
ผศ.ดร.ฤดี   นิยมรัตน์ 

กรรมการ 
 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : อุตสาหกรรมบริหารและเทคโนโลย ี
รหัสผู้ประเมิน สกอ. :  U570486 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-902-3524 
E-mail : treudee@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 
 

 คณะผู้ประเมินภายใน  มทร.พระนคร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 
                               

 

อาจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์ 
กรรมการ 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
กลุ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
รหัสผู้ประเมิน สกอ. :  U580186 
เบอร์โทรศัพท์ : 061-386-1843 
E-mail : arttakarn.s@rmutp.ac.th 
 
 

2  

 

อาจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมอุตสาหการ, ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสผู้ประเมิน สกอ. :  U570663 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-447-9577 
E-mail : pichet.j@rmutp.ac.th 

 

  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพขอให้ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด ก่อนเวลา คือ ในวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๒ เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ ๐๙.๑๕น. และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมพิธีปิดเวลา
ประมาณ ๑๔.๔๐น. ทั้งนี้เวลาปิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ประธานตรวจประเมินฯ และผู้อ านวยการ
ส านักประกันคุณภาพแจ้งเพ่ิมเติมว่า ในปีนี้จะตรวจผ่านระบบ CHE QA ONLINE หลักฐานจะอยู่ในระบบ
ทั้งหมด ซึ่งได้ประสานกับบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการเปิดข้อมูลต่างๆแล้ว และในระหว่างการตรวจ
ประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ของส านักประกันคุณภาพคอยดูแลระบบ ในส่วนการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ปีนี้จะลงพ้ืนที่
เฉพาะในเทเวศร์ คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๑ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนฯ 

 วาระท่ี ๖.๑ การใช้เครือข่ายสัญญาณมือถือระบบ True  

  ผู้อ านวยการกองกลางเสนอให้ที่ประชุมทบทวนการใช้เครือข่ายสัญญาณมือถือระบบ True 
เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ และมีปัญหาการใช้งานหลายประการ เช่น การบริการของศูนย์ True 
การแจ้งใบแจ้งหนี้ไม่รองรับกับระบบของส่วนราชการ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้เปลี่ยนจากระบบ True เป็น AIS 
ทั้งนี้ต้องให้ที่ประชุม CEO พิจารณาผลได้ผลเสียของมหาวิทยาลัย   

 มติที่ประชุม  มอบทุกท่านพิจารณาเลือกโดยอิสระ และมอบผู้อ านวยการกองกลางประสาน
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหาข้อมูลและน าเสนอเข้าท่ีประชุม CEO ต่อไป 

 วาระท่ี ๖.๒ การตรวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

  ผู้อ านวยการกองคลังขอให้ทุกหน่วยงานส ารวจครุภัณฑ์ เนื่องจากกองคลังอยู่ระหว่างการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ จึงขอให้ทุกหน่วยงานส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการตรวจด้วย หากพบว่า
ค่าเสื่อมหมด สามารถด าเนินการจ าหน่ายได้ ซึ่งกองคลังจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 วาระท่ี ๖.๓ การจัดท ากิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)ของส านักงานอธิการบดี 

  ประธานเสนอว่า ให้มีการจัดท าแผนการด าเนินการจัดการความรู้  ในนามของส านักงาน
อธิการบดี โดยหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ท าตามแผนของส านักงานอธิการบดี เพ่ือการจัดท า
รายงานให้เป็นระบบเดียวกันกับรายงานผลการด าเนินงานเรื่องอ่ืนๆ  

  ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่าการด าเนินการ KM ในปัจจุบัน 
ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงเห็นควรให้
ด าเนินการตามเดิมไปก่อน   

 มติที่ประชุม  ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามเดิม และมอบกองกลางด าเนินการจัดท า KM เรื่อง
การจัดท าหนังสือราชการ 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 วาระท่ี ๖.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐น.  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๑๕ น. 

 
 
                    นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
        ผู้บันทึกรายการประชุม 
 
 
               นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ 
          ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
                                                        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


