
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๕ /๒๕๖๐ 

เมื่อวันพุธ ที ่ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
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. นางนงลักษณ์ ทองนาค  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   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี  แทนผู้อ านวยการสถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา 
๑๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๓. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๑๕ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยปรับปรุงกรอบโครงสร้างภายใน
ส านักงานอธิการบดี  โดยก าหนดให้เพิ่มสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาในสังกัดส านักงานอธิการบดี ดังค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ที่แนบท้ายวาระนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๑) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ไม่มี 

 

 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั งที่ ๔/๒๕๖๐       
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้าที่ ๖ และหน้าที่ ๗ แก้ไขจากค าว่า 
“เอนกประสงค”์ เป็นค าว่า “อเนกประสงค”์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ด้วย ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (Improvement Plan)  และเห็นว่าจากที่กองกลางและกองนโยบายและแผนได้น าข้อเสนอแนะ
จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ มาจัดท าแผน Improvement Plan เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน/เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้ส านักงานอธิการบดีน าเรื่องเสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอแผน Improvement Plan จากน าข้อเสนอแนะของแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ หน่วยงานกองกลางและกองนโยบายและแผน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผน Improvement Plan จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่ากองกลางและกองนโยบายและแผนควรปรับ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะในการปรับแผน Improvement Plan 

กองกลาง - ย้ายข้อที่ ๓ ขึ้นเป็นข้อที่ ๒ และเปลี่ยนข้อความจาก “๓. ถ้าระยะทางเกิน 
๓๐๐ กิโลเมตร ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจ้างเหมาบริการ” เป็น “๒.ทุก
หน่วยงานที่จัดโครงการให้ตั้งงบประมาณจ้างเหมารถบัสในโครงการ” 
- แก้ไขระยะเวลาด าเนินการ ในข้อ ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้อ ๓-๔ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



 ๓ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะในการปรับแผน Improvement Plan 

กองนโยบายและแผน - ในข้อเสนอแนะ “ควรรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรนานๆ” 
คณะกรรมการเสนอว่า ควรเพ่ิมข้อ และให้ เป็นข้อที่  ๑.ส่งเสริมเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากร ให้บุคลากรรู้สึกม่ันคงในหน่วยงาน 

 มติที่ประชุม มอบกองบริหารงานบุคคลประสานกองกลางและกองนโยบายและแผน
ปรับแผน Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งส านักงานอธิการบดีต่อไป   

 วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๔ เดือน     
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

  ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการเปลี่ยนจากปี
การศึกษาเป็นปีงบประมาณ เพ่ือให้การเก็บผลการด าเนินงานเป็นไปตามปีงบประมาณ ส านักงานอธิการบดีจึง
จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๔ เดือน (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  

บัดนี้ ส านักงานอธิการบดีขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๔ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้ 
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รวม 

1 

1 14 25 25 0 0 0 25 
2 16 64 64 0 0 0 64 
3 3 3 3 0 0 0 3 
4 1 2 2 0 0 0 2 

2 

5 2 2 2 0 0 0 2 
6 2 13 13 0 0 0 13 
7 3 3 3 0 0 0 3 
8 1 1 1 0 0 0 1 
9 3 7 7 0 0 0 7 

รวมทั้งสิ้น 45 120 120 0 0 0 120 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๔ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 



 ๔ 

ประธานให้ข้อสังเกตว่า ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี
รอบ ๑๔ เดือน บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานควรไปทบทวนการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ให้
มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยตั้งตัวชี้วัดเป็นเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ไม่ใช่ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๑๔ เดือน โดยไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข  

วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  

  ด้วย ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส านักงานอธิการบดีไดม้อบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยให้หน่วยงานกลับไปทบทวนโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ และพิจารณากิจกรรมว่าจะสามารถ
ด าเนินการบรรลุผลตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ และให้ทุกหน่วยงานน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สมบูรณ์ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบทุกหน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมว่า
สามารถด าเนินการได้บรรลุผลตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ ส่งส านักงานอธิการบดีภายใน
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของส านักงานอธิการบดี และ
ขอความเห็นชอบงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และแจ้งยอด
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงาน
อธิการบดี (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และยอดจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของส านักงานอธิการบดี 



 ๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

  เลขานุการเสนอการก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๓  ของเดือนที่ ๑ ในทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันในการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี ้   

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี 
๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๒ การด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานีวิทยุ 

  ขณะนี้มหาวิทยาลัยปรับปรุงกรอบโครงสร้างภายในส านักงานอธิการบดี  โดยก าหนดให้
เพ่ิมสถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษาในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งสถานีวิทยุฯจะต้องด าเนินการประกัน
คุณภาพเช่นเดียวกับทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี คือ จัดท าตัวบ่งชี้ย่อยของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  โดยสามารถปรึกษาวิธีการก าหนดตัวบ่งชี้         
การวัดผล และการเขียนรายงาน กับส านักประกันคุณภาพและส านักงานอธิการบดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๖.๓ การกวดขันการข้ามถนนของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

  ส านักงานอธิการบดีได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ว่า “นักศึกษาไม่ยอมใช้สะพานลอยข้ามถนน นักศึกษาจะจับกลุ่มกันข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย บริเวณ
ศูนย์พณิชยการพระนคร จึงท าให้ประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์บริเวณดังกล่าวเกิดความเดือดร้อน จราจรติดขัด
และอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะความมักง่ายของนักศึกษา จึงอยากให้มหาวิทยาลัยก าหนด
มาตรการเข้มงวดด้วย” ซึ่งผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาอธิบายเพ่ิมเติมว่า เรื่องการข้ามถนนโดยใช้
สะพานลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่องมาตรการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ทั้งนี้ 
กองพัฒนานักศึกษาอยู่ระหว่างการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัย
นักศึกษาฉบับใหม่ ให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และได้น าข้อก าหนด เรื่อง การ



 ๖ 

ข้ามถนนตรงทางม้าลาย หรือสะพานลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย มาไว้ในร่า งข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษาฉบับใหม่ด้วย ซึ่งได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นรองเรื่องก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ด้านการออกประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ได้มีมติที่ประชุม เห็นว่า ไม่
ควรก าหนดไว้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการบังคับใช้ และมีกฎหมายบ้านเมืองก าหนดโทษไว้แล้ว 
(กฎหมายจราจรทางบก) เห็นควรให้ตัดออกจากร่างข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรให้กองพัฒนานักศึกษาเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ด้านการออกประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือระบุเป็นวินัยของนักศึกษาในร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษาฉบับใหม่ โดยให้เหตุผลว่า มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษาก าหนดมาตรการในแก้ปัญหา
น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๐  น. 

   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
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