
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   ประธำน 
๒. นำงนงลักษณ์ ทองนำค     ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    กรรมกำร 
๓. นำงสำวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    กรรมกำร 
๔. นำงสำวนวรัตน์ กำระเกษ   ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน กรรมกำร 
๕. นำยเชำวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุพรรษำ อ่ินอ้อย   ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำรองค์กำร    กรรมกำร 
๗. ดร.ก ำพร ศุภเศรษฐ์เทศำ  ผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมกำร 
๘. ผศ.เจทญำ กิจเกิดแสง   ผู้อ ำนวยกำรกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมกำร 
๙. นำงสำวเจนจิรำ งำมมำนะ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสิริพร พุ่มไสว   แทนผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส ำนักงำนอธิกำรบดี    เลขำนุกำร 
๑๒. นำยธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส ำนักงำนอธิกำรบดี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.อรรถกำร สัตยพำณิชย์   ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุฯ    ติดรำชกำร 
๒. นำงสำวน  ำทิพย์ วงษ์ตำ   ส ำนักงำนอธิกำรบดี    ลำกิจ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้อ านวยการกองคลังและผู้อ านวยการกองนโยบายและ

แผน ในโอกาสที่เข้ารับต าแหน่งใหม ่และประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
๑. จากการเข้าร่วมประชุมที่คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(ทปอ.) และที่ประชุมนายกสภาและคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (ทปนอ.) มี
การติดตามการด าเนินงานความก้าวหน้าในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศด าเนินการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็น
มหาวิทยาลัยแรกในกลุ่มราชมงคล ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพ่ือความเหมาะสม และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

๒. ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รอบเช้า ๗ คณะ และรอบบ่าย ๒ คณะ รวมจ านวนบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวนทั้งสิ้น ๓,๓๔๖  



 ๒ 

๓. แบบสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก าหนดส่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อหน่วยงานส่งข้อมูลการวิเคราะห์มาแล้ว ส านักงานอธิการบดีจะเปรียบเทียบข้อมูลจากเดือนที่
ผ่านมา ว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าพบว่ายังมีปัญหาจะปรึกษาหารือแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน และขณะนี้อยุ่ระหว่างการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนของคณะ 

๔. อธิการบดีมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานก ากับดูแลการเสนอเอกสารบันทึกข้อความ และ
ค าผิด เนื่องจากพบว่าแต่ละหน่วยงานใช้รูปแบบการพิมพ์ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความที่ถูกต้องได้จากหน้าเว็บไซต์ของกองกลาง 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ดังนี้ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๒  การเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
ส านักงานอธิการบด ี

๑.รับทราบ  
๒.มอบทุกหน่วยงานก ากับใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานเตรยีม
ข้อมูลเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๓.มอบส านักงานอธิการบดตี้อนรบัทีมผู้ตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 
๔.การเตรยีมผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มอบกองคลัง กองบริหารงาน
บุคคล กองนโยบายและแผนพิจารณาผู้รับบริการของหน่วยงาน  
มอบกองพัฒนานักศึกษาพิจารณานักศึกษา และศิษย์เกา่ 
จ านวน ๓ – ๕ คน และมอบทุกหน่วยงานส่งรายช่ือบุคลากร
ภายในเข้ารับการสมัภาษณ์ หน่วยงานละ ๑-๒ คน 
๕.ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน มอบ
ส านักงานอธิการบดรี่วมกับส านักประกันคณุภาพ 
๖.มอบส านักงานอธิการบดรี่วมกบักองกลางจัดเตรียมอาหาร 
และอาหารว่างและเครื่องดื่มในการตรวจประเมินฯ 

ทุกหน่วยงานด าเนินการตามทีไ่ด้รบั
มอบหมายเรียบร้อยแล้ว และส านกังาน
อธิการบดีจะน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในในการประชุม
ครั้งนี ้

๔.๔  รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบทุกหน่วยงานพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการเรยีบรอ้ยแล้ว  

 
 
 



 ๓ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน 
(๑ มิ.ย ๖๒  – ๓๑ พ.ค. ๖๓)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางปรับข้อมลู โดยแยกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หน่วยงานใช้ร่วมกันออกจากทุกหน่วยงาน และสรุปใน
ภาพรวม 

กองกลางด าเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไมม่ีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ ๔.๑ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา กรรมการ 
  ๓. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น     กรรมการและเลขานุการ 
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ โดยคณะกรรมการแนะน าจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงรายองค์ประกอบ ดังเอกสารที่แนบท้ายวาระนี้ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑)  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (Improvement Plan) 



 ๔ 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (Improvement Plan) ส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  

ตามท่ี หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีส่งผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓) มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓)  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน เอกสาร
น าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบโดยไม่มีข้อเสนอแนะ  

 วาระที่ ๔.๓ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ต.ค.๖๒ – 
๓๐ ก.ย. ๖๓) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๖๒  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี เอกสารน าเสนอที่ประชุมมาด้วย
แล้ว   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ และพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 วาระท่ี ๔.๔  พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                  ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรสังกัดส านักงาน
อธิการบดีได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ตามความ
ต้องการพัฒนาของบุคลากร และตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร



 ๕ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประเด็นยุทธศาสตร์: การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ในหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสาย
งาน ร้อยละ ๙๐ ดังรายละเอียดตามเอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔          

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าข้อมูลภาระงานไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 
ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองสื่อสารองค์การ กองศิลปวัฒนธรรม ส านัก
ประกันคุณภาพ และยังมีค าท่ีท าให้เกิดความสับสน เช่น ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบกองบริหารงานบุคคลปรับปรุงข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 วาระท่ี ๔.๕  พิจารณาแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย
กิจกรรมทั้งในเชิงสนับสนุน เชิงพัฒนา และเชิงป้องกันควบคู่กันไป กล่าวคือ มีทั้งกิจกรรมหรือโครงการใน
ด้านการให้รางวัลสนับสนุนบุคลากรดีเด่น การอบรม สัมมนา การเผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับทักษะ 
ประสบการณ์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างปลูกจิตส านึก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจ และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตแก่บุคลากร เพ่ือลดความตึงเครียดจากการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน  การน าข้อประพฤติ
ทางจรรยาบรรณมาเป็นเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคลเรื่องต่าง ๆ รายละเอียด
ตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัง
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมมาพร้อมนี้  

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔        

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อ โดยตัดค าว่า “คณาจารย์” ออก   

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบบริหารงานบุคคลปรับชื่อแผนฯตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 



 ๖ 

 วาระที่ ๔.๖  รายงานผลคะแนนการตรวจกิจกรรม ๕ ส หน่วยงานในสังกัดส านักนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และสรุปภาพรวมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ได้ก าหนดวันตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม   
๕ ส ได้พิจารณาผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว นั้น  

ในการนี้ กองกลางจึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานใน
สังกดัส านักงานอธิการบดี ในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารตามเอกสารที่
เสนอที่ประชุมมาพร้อมนี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาผลคะแนนการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
๒. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดการในการตรวจกิจกรรม ๕ ส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า ควรมีการพิจารณารมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่
ผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส ได้อันดับ ๑ ติดต่อกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท ากิจกรรม ๕ ส 

  มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. มอบกองกลางน าเกณฑ์การตรวจกิจกรรม ๕ ส เขา้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม ๕ ส เพ่ือพิจารณาและจึงเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 
  ๒. มอบกองกลางจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส โดยขอรายชื่อจาก
ทุกหน่วยงาน และให้นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การเป็นประธานผู้ตรวจฯ 
  ๓. ก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑
เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ เดือนสิงหาคม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ  

 วาระท่ี ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่         
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

                       ตามที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
                      ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 



 ๗ 

โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหาร
จัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๘๕ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา 
จ านวน ๑๙๔ คน จากจ านวนทั้งสิ้น ๑๙๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ดัง
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่แนบท้ายวาระนี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๕.๒  การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
                      ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั้น 

  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี้ 
  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบ ๑๒ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ปรากฏว่าไม่มีบุคลากรประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  
  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ในรอบ ๑๒ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงาน   ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ ที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
 (ก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 (ข) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่  ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 (ค) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 (ง) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒   
 ๒ .๕ มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติราชการที่ดี  โดยออก
หนังสือเวียน    ทุกหน่วยงาน  ในสังกัดเพ่ือให้แจ้งบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 



 ๘ 

      (ก)  หนังสือเวียนแจ้งกรณีประวัติความประพฤติบุคคลมีผลต่อการด ารงต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ แม้กฎหมายไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดว่าการกระท าเช่นใด ถือเป็นการประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่อง  ทางศีลธรรมอันดี และไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาของการประพฤติดังกล่าวไว้ว่าเฉพาะขณะรับราชการ
เท่านั้นจึงถือเป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี แม้หน่วยงานได้บรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการแล้ว ก็มีอ านาจออกค าสั่งให้ออกจากราชการได้ หรือในกรณีที่อยู่ในขั้นตอน
พิจารณาคุณสมบัติเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง หน่วยงานก็มีอ านาจตัดสิทธิไม่บรรจุแต่งตั้งได้เช่นกัน จึงถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ทุกคนพึงตระหนักและใช้ความระมัดระวัง ประพฤติดี ปฏิบัติดีและอยู่ในศีลธรรม ไม่กระท าตนให้
เป็นผู้มีประวัติด่างพร้อย (ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

                      (ข)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการเรียกรับเงิน เนื่องจากข้าราชการทุก
คนจะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญแห่งคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและน า
แบบสอบถาม ไปให้ผู้เข้าสอบและบอกเฉลยก่อนเข้าห้องสอบในขณะสอบ ผู้มีอ านาจจึงมีค าสั่งไล่ออกจาก
ราชการ แต่ผู้ฟ้องเห็นว่าตนเองไม่มีเจตนาเรียกรับเงิน เพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่น ทั้งเป็นจ านวนเงินเล็กน้อย
และได้คืนเงินให้แก่ผู้ที่ถูกเรียกเงินไปแล้ว ศาลปกครองวินิจฉัยว่า (๑) แม้ข้าราชการที่เรียกรับเงินจะคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถูกเรียกรับเงินไปแล้วเพราะการกระท า ได้เสร็จสิ้นเป็นความผิดแล้ว และไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ 
(๒) การเรียกรับเงินไม่จ าเป็นต้องเกิดก่อนการบรรจุ แต่อาจเกิดขึ้นหลังสอบแต่ก่อนที่จะมีประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ (๓) จ านวนเงินมากน้อยก็ถือว่ากระท า โดยทุจริต และ (๔) ต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ
ผู้เรียกรับไม่ใช่สาระส าคัญ เมื่อผู้ฟ้องคดีเรียกรับเงินโดยอาศัยอ านาจต าแหน่งราชการ แม้ต่อมาได้คืนเงิน
ให้กับผู้ถูกเรียกเงินไปแล้ว เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ( ลงวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๓) 

  (ค)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่ได้ก าหนดรูปแบบการออก
ค าสั่งทางปกครองไว้ การที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งด้วยวาจามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง
อย่างใด ย่อมมีผลบังคับไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายต้องผูกพันต่อค าสั่งทางปกครองนั้น และถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้สั่งแต่งตั้งฯ เคยมีการออก
ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายหน้าที่ในเรื่องเดียวกันแก่เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดย
การออกค าสั่งด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่คนใหม่เป็นผู้ท าหน้าที่แทน ย่อมมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายจากงานที่ได้รับ
มอบหมายเกิดข้ึน หน่วยงานของรัฐย่อม   ไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนได้ (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

  (ง)  หนังสือเวียนแจ้งกรณีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ ได้รับมอบอ านาจให้ดูแล
รับผิดชอบในเรื่องใด แต่ได้เข้าไปท าหน้าที่นั้น แล้วท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ถือว่าเป็นการกระท า
ละเมิดหน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ กรณีการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและอยู่ในกรอบ



 ๙ 

กฎหมาย กรณีไม่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องใด แต่เข้าไปท าหน้าที่ทั้งที่ไม่ได้รับมอบหมาย หากการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถือว่าเป็นการกระท าละเมิด มหาวิทยาลัยฯ มี
อ านาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุของทางราชการตามระเบียบ หากบกพร่องต่อหน้าที่ลง
ชื่อตรวจรับทั้งที่ไม่มีการตรวจรับจริงแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ทางราชการตามสัดส่วนความรับผิดด้วยเช่นกัน (ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  (จ) หนังสือเวียนแจ้งกรณีผู้ที่ได้รับค ำสั่งลงโทษทำงวินัย ขอให้เปิดเผยข้อมูล
ค ำให้กำรของพยำน แม้ว่ำกำรสอบสวนทำงวินัยได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ นแล้ว โดยกำรมีค ำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์  
ผู้อุทธรณ์ แต่ผู้อุทธรณ์และพยำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเดียวกันกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรจึงอำจ
กระทบต่อควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกันหรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งภำยในองค์กรเพ่ิมมำกขึ น 
ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ตำมมำตรำ ๑๕(๒) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเพียงพอที่จะน ำไปใช้ปกป้อง
สิทธิของตนเองแล้ว กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรโดยปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อควำมอ่ืนใดที่อำจท ำให้ทรำบถึง
บุคคลที่ให้กำรเป็นพยำนจึงชอบแล้ว (ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓)     
 ๓. มหาวิทยาลัยฯ ได้สอบถามข้อมูลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทก าหนด
ทางจรรยาบรรณ  ไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเสนอขอปรับปรุงแก้ไขบทก าหนดทางจรรยาบรรณ 

 ปัญหา/อุปสรรคจากการจัดการข้อร้องเรียน 
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีปัญหา/อุปสรรคจากการจัดการข้อ
ร้องเรียนแต่อย่างใด 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ปัญหา 

 ไม่มี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 สรุปโดยจ ำแนกได้ดังนี  

๑. ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ 30 กันยำยน 2563 
๑.๑ งบประมาณรายจ่าย  

รายการ จ านวนผลการด าเนินงาน
(โครงการ) 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/ใช้จ่ำยจริง 8  
ขอยกเลิกโครงกำร 1  

รวมทั้งปี 9  



 ๑๐ 
 
 

1.2 งบประมาณเงินรายได้ 

รายการ จ านวนผลการด าเนินงาน
(โครงการ) 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/ใช้จ่ำยจริง 19  
ขอยกเลิกโครงกำร 5  

รวมทั้งปี 24  

2. เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมำณ พ.ศ. 

2562 
2.1  ร้อยละกำรใช้จ่ำยจริง 
2.2  ร้อยละจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
  ตำมท่ี กองนโยบำยและแผนได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี
ให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ และกำรเสนอรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี นั น  
  โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กองนโยบำยและแผน ได้วิเครำะห์และเสนอ (ร่ำง) แผน
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั งที่ 5/2562 วำระท่ี 5.1 เรื่อง 
พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำน
อธิกำรบดีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) และพิจำรณำร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรวำงระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 
ตุลำคม 2562 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จ ำนวน 7 เรื่อง ดังนี   
  1. กำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศขึ นมำใช้งำน ในส ำนักงำนอธิกำรบดี   
  2. กำรสร้ำงชื่อเสียงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักและน ำไปสู่ระดับสำกล   
  3. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ำในกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุน
มหำวิทยำลัย   
  4. กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยของส ำนักงำนอธิกำรบดี   
  5. กำรรักษำควำมปลอดภัยของส ำนักงำนอธิกำรบดี   
  6. กำรติดต่อสื่อสำรในช่วงภำวะวิกฤตกำรแพร่ระบำดโควิด-19 หยุดชะงักหรือไม่รำบรื่น 
(Lost Connections)   
  7. บุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีอำจติดเชื อและมีกำรแพร่เชื อโควิด 19 (Health Crisis)   



 ๑๑ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม กองนโยบำยและแผนได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใน รอบ 6 
เดือน และได้เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำปีส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั งที่ 2/2563 วำระที่ 4.7 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและทบทวนปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 
เดือน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน 2563 แล้วนั น  
  ทั งนี  เพื่อให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด กอง
นโยบำยและแผนได้รวบรวมผลกำรปฏิบัติตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือนและประเมินผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยงฯ รำยละเอียดดังเอกสำรน ำเสนอท่ีประชุมมำพร้อมนี  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๕.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ 
สกอ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจาก
ภายในและภายนอก ซึ่งปรากฏผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑) 
รำยละเอียดดังเอกสำรน ำเสนอท่ีประชุมมำพร้อมนี  

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๕.๖ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประมวลผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ ITAS และประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การ
ประเมิน คิดเป็นคะแนนเท่ากับ ๙๓.๓๘ คะแนน (ระดับ A) อยู่ในอันดับที่ ๙ จากกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน ๘๓ แห่ง และอยู่ในอันดับที่ ๑ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน ๙ แห่ง ที่รับการ
ประเมิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๕.๖) 

จึงเสนอท่ีประชุมมาเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ  



 ๑๒ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การจัดท าแบบสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประธานติดตามการจัดท าแบบสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากจะน าไปใช้

พิจารณากระบวนการท างาน เพราะฉะนั้นขอให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับให้หัวหน้างานด าเนินการ โดยส่ง
ข้อมูลวิเคราะห์เป็นรายเดือนทั้ง ๒ แบบ คือ ไฟล์ทางไลน์ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง และส่งเอกสารที่ส านักงาน
อธิการบดี 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๖.๒  การท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน 

 ผู้อ านวยการคลังขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงาน จะได้ด าเนินการตามแผน ไม่เกิดความล่าช้าในการโอนเงิน เนื่องจากพบว่าบางครั้งมีการโอนเงิน
ล่าช้าท าให้มีปัญหาในการเบิกจ่าย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๓  การใช้ระบบการจองรถและจองห้องประชุม  

  ผู้อ านวยการกองกลางขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานก ากับบุคลากรให้จองผ่านระบบ
ล่วงหน้า เนื่องจากมีระยะเวลาในการขออนุมัติ หากมีการอนุมัติย้อนหลังจะปรากฎในระบบ  กรณีที่กองคลัง
แจ้งความต้องการขอจองรถท้ังวัน ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากถ้าไม่ระบุสถานที่ ระบบไม่สามารถจอง
ได้ และหากข้อมูลไม่เป็นจริง เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมาตรวจสอบทีหลังจะเกิดปัญหาได้ ถ้าเร่งด่วน เมื่อทราบว่า
จะไปไหน สามารถจองรถแล้วประสานกันภายใน เพ่ือเร่งด าเนินการอนุมัติได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๔  การสแกนลายนิ้วมือการมาปฏิบัติราชการ 

   ผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะน าระบบสแกนลายนิ้วมือการมาปฏิบัติ
ราชการมาใช้เหมือนปกติ โดยเริ่มใช้ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งกองบริหารงานบุคคลจะเร่งด าเนินการ
ทดสอบระบบ     

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๕  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

   คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 



 ๑๓ 

 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๔๕  น. 

 

      นำงสำวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
             เลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 


