
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 

เมื่อวันจันทร์ ที ่ ๒๑  ตุลาคม  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. 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 

ประธานกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวมัลลิกา วีระสัย เนื่องในโอกาสได้รับ
แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ          
ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
เท่ากับ ๘๘.๔๑ อยู่ในระดับ A ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ผลคะแนนผ่านเพียง ๓ แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่ในล าดับที่ ๒  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 

 

 



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๑ สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน ระดับส านักงานอธิการบด ี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) 

ส านักงานอธิการบดีและกองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการจัดท าแผน Improvement Plan 
เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอที่ประชุมพิจารณา 
ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ ๔.๑ 

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและแผนจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบทุกหน่วยงานคัดเลือกองคค์วามรู้หน่วยงาน
ละ ๑ เรื่อง พร้อมส่งข้อมลูตามแบบฟอร์มการน า
องค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรปูธรรม ให้กองกลาง
ภายในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ทุกหน่วยงานด าเนินการส่งข้อมูลให้กองกลาง 
และกองกลางได้ด าเนินการส่งข้อมูลให้ศูนย์
การจัดการความรู้เรยีบร้อยแล้ว  

๔.๔  พิจารณาแผนปฏิบตัิการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองบริหารงานบุคคลปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการปรับแผน
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑ การดูแลความสะอาดและการซ่อม
บ ารุงเครื่องกรองน้ า 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางมอบหมายให้มเีจา้หน้าท่ีดูแลความ
ปลอดภัยและความสะอาด และประสานกองคลัง   
ในการดูแลรักษาเปลี่ยนไส้กรอง 

กองกลางด าเนินการตรวจสอบแลว้ พบเครื่อง
กรองน้ าจ านวน ๒ เครื่อง ไส้กรองยังใช้งานได้ 
และได้ด าเนินการเปลี่ยนปลั๊กไฟแล้ว พร้อมท้ัง
มอบหมายให้พนักงานท าความสะอาดและ
ตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกต ิ

๖.๒ การติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจ ๑.รับทราบ  
๒.มอบกองพัฒนานักศึกษาศึกษาข้อมูลตามที่คณะ
กรรมการฯ เสนอ และจดัท าหนังสือแจ้งอธิการบดี
ทราบ 

กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการศึกษาข้อมูลแล้ว 
แต่เนื่องจากไมไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ    
ได้เรียนปรึกษาท่านอธิการบดีแล้ว ท่านแจ้งว่า 
ให้เห็นความส าคัญ แตเ่นื่องจากงบประมาณ
จ ากัด ให้ตกลงหาแนวทางร่วมกัน 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการทักท้วง
แต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 

 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (Improvement Plan)ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Improvement Plan) นั้น  

ส านักงานอธิการบดีและกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Improvement Plan) เรียบร้อย และได้น าเสนอที่
ประชุมมาด้วยแล้ว   

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอว่า แผน Improvement Plan จากจุดที่ควรพัฒนา 
“ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่สามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี” แผนการด าเนินงานข้อ ๑ และข้อ ๒ ควรด าเนินการร่วมกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลควรมีฐานเดียว แล้วสร้างโปรแกรมที่หน่วยงานจะใช้ให้ดึงข้อมูลจาก
ฐานเดียวกัน ก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันไม่คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งเสนอว่าควรปรับตัวชี้วัด (KPI) ของแผนฯ 
ดังนี้ “ส านักงานอธิการบดีมีระบบบสารสนเทศที่ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ระบบ” ซึ่ง
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกั นเช่นกัน แต่ติด
ปัญหาว่าหน่วยงานกรอกข้อมูลไม่ทันต่อความต้องการดึงข้อมูลของหน่วยงานปลายทาง ท าให้หน่วยงานที่จะ
ใช้ข้อมูลต้องเก็บผลเอง กลายเป็นฐานข้อมูลอีกชุดหนึ่ง 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลขอให้ทุกท่านก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบภายใน
หน่วยงานบันทึกข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการอบรมเป็นผู้
บันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรมทั้งหมด และหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการต้องเข้าไปตรวจสอบความ
ถูกต้องในระบบ ซึ่งในแผนฯก าหนดให้มีการรายงานผลการบันทึกข้อมูลดังกล่าวทุก ๓ เดือน โดยกอง
บริหารงานบุคคลมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน   

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักงานอธิการบดีปรับแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
ข้างต้น 

 

 

 

  



 ๔ 

 วาระที่ ๔.๒ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงาน
อธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงานอธิการบดี น าเสนอที่ประชุม
มาด้วยแล้ว 

ผู้อ านวยการกองคลังขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดการส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายได้ทัน และเนื่องจากผลการเบิกจ่ายดีกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ให้ทันภายในไตรมาส ๒ ด้วย 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า งบไปพลางก่อน ยอดที่ได้รับคือ 
งบประมาณ ๒ ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทางส านักงบประมาณจัดสรรมาเท่าเดิมก่อน และจะ
จัดประชุมเพ่ือจัดสรรในส่วนอื่นๆ ถ้าได้จ านวนที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าไตรมาสที่  ๓-๔ 
ได้รับการจัดสรรเท่าใด และในส่วนของการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะไม่มีงบด าเนินงานส่วนกลาง 
เนื่องจากจัดสรรงบให้ทุกหน่วยงาน หากภายในหน่วยงานจะไปเครือข่าย ๙ มทร. หรือส่งบุคลากรไปอบรม
ภายนอกต้องใช้งบด าเนินงานในหน่วยงาน และหากหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการ 
สามารถเปลี่ยนรูปแบบโครงการเป็นจัดกิจกรรมหรือจัดประชุมแทนได้ โดยในงบด าเนินงานสามารถเบิกเป็น
ค่าใช้จ่ายเอกสาร อาหารและเครื่องดื่ม วิทยากร และวัสดุ ทั้งนี้ไม่รวมครุภัณฑ์  ซึ่งในส่วนของเอกสาร
กรมบัญชีกลางแนะน าให้น าระบบ QR Code มาใช้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้ทันภายใน
ไตรมาสที่ ๒ 

วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาร่างคู่มือตัวบ่งช้ีการประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี และร่างเป้าหมายคุณภาพ 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในส านักงาน
อธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านประกัน
คุณภาพที่จะใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และส านักงานอธิการบดีได้เชิญผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีประชุมหารือร่วมกับวิทยากรในการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอให้ส านักงานอธิการบดีด าเนินการปรับแก้ ดังนี้ 



 ๕ 

๑. บทที่ ๒ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ ในส่วนของคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีก าหนดให้อยู่ด้านซ้าย ส่วนคณะกรรมการประกันคุณภาพอยู่ด้านขวา ส าหรับหน่วยงานต่างๆใช้
เส้นทึบในระนาบเดียวกัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดส านักงานอธิการบดีเหมือนกัน 

๒. บทที่ ๒ เป้าหมายคุณภาพ ไม่ควรระบุปีการศึกษา เนื่องจากสามารถใช้ด าเนินการในปี
ถัดไปได้ และหากมีแก้ไขสามารถแนบเพ่ิมได้ 

๓. บทที่ ๒ ตัดแผนภาพการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษาออก น าค าอธิบาย
การด าเนินการประกันคุณภาพ จากเล่มรายงาน SAR ของส านักงานอธิการบดี ส่วนที่ ๒ มาใส่แทน 

๔. บทที่ ๓ ตารางตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร จ าแนก
ตามประเภทของตัวบ่งชี้ โดยน าตารางผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ที่ระบุครบทุกตัวบ่งชี้ และเพ่ิมช่องปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต โดยสามารถดูตัวอย่างเพ่ิมเติมได้จากเล่มคู่มือการประกันคุณภาพของ สกอ. 

๕. บทที่ ๔ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นของส านักงานอธิการบดี 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบส านักงานอธิการบดีปรับคู่มือฯตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบก่อนประกาศให้หน่วยงานน าไปใช้ 

 วาระท่ี ๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ   
๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) 

  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒) มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน น าเสนอที่
ประชุมมาด้วยแล้ว  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอว่าการคิดสรุปร้อยละการบรรลุความส าเร็จของ
แผนไม่ควรน าตัวชี วัดที่เป็นปัจจัยภายนอกมาท าให้ไม่สามารถด าเนินการมาเป็นตัวหารด้วย ควรตัดทิ งไปทั ง
โครงการ/กิจกรรมและให้เหตุผลประกอบ ซึ่งผลสรุปคือ ตัวชี วัดของกองบริหารงานบุคคลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการมาด าเนินการแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตาม
แผน ทบทวนการด าเนินงานและทบทวนแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบส านักงาน
อธิการบดีด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
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 วาระท่ี ๔.๕ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  

  ส านักงานอธิการบดีเสนอให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  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. อื่นๆ ตามบริบทของประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักงานอธิการบดีส่งหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ 

 วาระท่ี ๔.๕  พิจารณาแผน  Improvement Plan  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือนหลัง  (1  ธันวาคม 2561  – 31 พฤษภาคม  2562)  
ประจ าปีการศึกษา  2561 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่          
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะผู้รับบริการ Improvement Plan  ซึ่งมหีน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  ๑. กองกลาง 
      - อยากให้จัดท าระบบในการให้บริการในแบบ ๔.๐๐ มาบังคับใช้กับการใช้ห้องประชุม 
และรถตู้ราชการให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจให้บริการในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากยิ่งขึ้น การพูดจาและ          
การแต่งกาย (บางคน) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น    
  ๒. กองคลัง 
       - ผู้ปฏิบัติงานบางท่านไม่มีมรรยาทในการสนทนาเป็นอย่างมาก การตอบข้อซักถามใช้
น้ าเสียงโวยวาย  
 
 
 



 ๗ 

  ในการนี้  กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการให้ด าเนินการจัดท าแผน Improvement Plan เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และพร้อมนี้
กองบริหารงานบุคคล ได้รวบรวมแผน Improvement Plan จากหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบแผน Improvement Plan ดังเสนอ และมอบกองกลางน าเสนอ
ผลการประเมินพนักงานขับรถในการประชุมครั้งต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๖  การคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดี ประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานอธิการบดี 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดให้มีการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ จากสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยคณะ/หน่วยงาน เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การคัดเลือก ซ่ึงผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน ๑ คน จะได้รับรางวัลผู้มีบุคลิกภาพดี ประจ าปี ๒๕๖๒ ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) รายละเอียด คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ
ประกาศน าเสนอที่ประชุมมาด้วยแล้ว 
 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดี ประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน
อธิการบดี  

มติที่ประชุม     รับทราบ และไม่สนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

 วาระท่ี ๔.๗  พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ด้วย กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามภาระงานและความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบดี มาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๓ และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 



 ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  
 วาระที่ 5.1 พิจารณารรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของส านังานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) และ
พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

  กองนโยบายและแผนแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) พร้อมทั ง
เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสนอในที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องด าเนินควบคุม
อยู่เพ่ือให้โอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับที่ลดลง คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การประเมิน
โอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับที่ลดลงหรือยอมรับความเสี่ยงนั นได้ 
  ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ผู้อ านวยการกองกลางขอความร่วมมือทุกท่านในการ
คล้องบัตร เพ่ือความปลอดภัย มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการตรวจบัตร แลกบัตรตั งแต่ประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัย ทั งบุคลากรและนักศึกษา และก าหนดปิดประตูเวลา 19.00 น. หากผู้บริหารและบุคลากรมี
ความประสงค์จะออกจากประตูหลังเวลา 19.00 น. ต้องแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ เท่านั น ส่วนนักศึกษา
จะต้องจดชื่อแจ้งฝ่ายปกครองของคณะ 
  ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเสนอว่าจากที่มีการร้องเรียนผ่านโซเซียลมีเดียเรื่ อง
นักศึกษาต้องไปนั่งท ารายงานหน้าธนาคารกรุงเทพหลังเวลา 19.00 น. นั น อยากให้มีการยกเว้นช่วงสอบ
นักศึกษาสามารถอยู่ท ารายงานได้ท่ีห้องสมุด หรือบริเวณอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั น 1 เวลา 21.00 น. 
    
  มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โดยให้มีการน าแผนบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วาระท่ี ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

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

 

 



 ๙ 

                       ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ         
๑๒ เดือน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้าน
วิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๘๕ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๙๒ คน จากจ านวนทั้งสิ้น ๑๙๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒) คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว 

ผู้อ านวยการกองคลังขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน หากมีลูกจ้างชั่วคราวภายในหน่วยงาน
ลาออก ต้องรีบส าเนาค าร้องลาออกส่งมายังกองคลังด่วนที่สุด โดยอาจจะให้ผู้ที่ดูแลด้านบุคลากรไปแจ้งที่
กองคลังก่อน เพ่ือระงับการจ่ายเงินเดือน เนื่องจากกองคลังด าเนินการเรื่องเงินเดือนไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือน 
และอาจประสบปัญหาในการเรียกเงินคืนจากลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออก 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๒ การรายงานการปฏิบัติราชการ  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า เนื่องจากการประเมินลูกจ้างชั่วคราวที่จะได้รับ
เงินรางวัล พบปัญหาว่า มีคนที่สแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการสแกนลายนิ้วมือออก หรือสแกนไม่
ครบ บางหน่วยงานสายเกิน ๑๘ ครั้งและแต่ไม่ได้ให้ออก ขอความร่วมมือทุกท่านก ากับดูแล โดยประธาน
เสนอว่าอาจจะให้หัวหน้างานของงานที่เปิดรับบุคลากรเข้ามาใหม่ ท าข้อตกลงเพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน    
ซึ่งจะสามารถใช้เป็นหลักฐานที่ป้องกันการร้องเรียนเวลาให้ออกจากราชการได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  ประธานแจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมามี
ประเด็นส าคัญแจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง คือ  

๑. กิจกรรมออกก าลังกายแอโรบิคและโยคะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มศีูนย์ออกก าลังกายให้แก่บุคลากรแล้ว ซึ่งต่อไปจะเพ่ิมลู่วิ่งไฟฟ้า เนื่องจากมีไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานได้ด้วย  กองบริหารงานบุคคลจะประสานกับส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตั้งกล้องวงจรปิด และเก็บสถิติการใช้งาน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการใช้งาน 



 ๑๐ 

๒. การสั่งเสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีไม่ครบไซส์ ผู้ชายขาดไซส์ L, 
XL ผู้หญิงขาดไซส์ M ซึ่งฝ่ายสวัสดิการจะด าเนินการสั่งเข้ามาเพ่ิม และขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งบุคลากร
ว่าวันพุธยังคงใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือชุดสุภาพสีม่วงในการมาปฏิบัติงาน และเชิญชวนว่า
เมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ควรแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และหากใส่เสื้อสีม่วง
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกับกางเกงหรือกระโปรงควรใส่สูทคลุมทับ โดยกองกลางจะแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่ง วันพุธแต่งกายสีม่วง วันศุกร์แต่งกายผ้าไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกท่านแจ้งบุคลากร
ควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม    

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๔ การจัดประชุมระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting  
  ประธานแจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ปิดปรับปรุง ซึ่ง
ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งว่าจะปรับปรุงเสร็จสิ้นในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๕ การด าเนินการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย  
  ประธานแจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ และ
ก าหนดให้มีลงพ้ืนที่ท าประชาพิจารณ์ทุกศูนย์พ้ืนที่ ก าหนดการมีดังนี้ 
  ๑. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เทเวศร์ 
  ๒. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
  ๓. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พระนครเหนือ 
  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การแจ้งเพ่ิมเติมว่า จะมีการแจ้งให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชาพิจารณ์ล่วงหน้า ซึ่งกองสื่อสารองค์การจะมีการท าโฆษณาเชิญชวน และสามารถเข้าดูร่าง       
ประชาพิจารณ์ได้จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรใช้รหัส Internet ในการเข้าดู ส่วน
บุคคลภายนอกใช้รหัสบัตรประชาชน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๖ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก  
  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การแจ้งว่า กองสื่อสารองค์การได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก โดยจะจัดท าเป็นประกาศเชิญชวน เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในมมหาวิทยาลัย 
ทุกวันพุธ งดรับ งดใช้ถุงพลาสติก โดยกองสื่อสารองค์การจะมีแบนเนอร์ ซึ่งจะส่งตัวอย่างให้ทุกท่านทราบ
ในไลน์กลุ่ม และจะเริ่มใช้ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  จะมีแบบสอบถามส่งไปยังหน่วยงาน 
รวมทั้งช่องทาง Facebook หลังเริ่มรณรงค์ ๑ เดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



 ๑๑ 

 วาระท่ี ๖.๗  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป  
  คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๑๕  น. 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                         นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


