
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๕   
โดยการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบGoogle Meet 

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

๑. ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี   ประธาน 
๒. นางนงลักษณ์ ทองนาค     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๔. นางสาวนวรัตน์ การะเกษ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
๖. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ       กรรมการ 
๘. ดร.ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม       กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี    เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

ประธานร่วมกับคณะกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ปฏิบัติงาน              
ด้วยความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได้ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง
พฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล               
ความโปร่งใส และความเสมอภาคในการบริหารงาน   

ประธานแจ้งนโยบายของอธิการบดี ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลสรุปการปฏิบัติงาน           
รายเดือนของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดสีเขียว เหลือง แดง) ภายในวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน 
เพ่ือส านักงานอธิการบดีน าเสนออธิการบดีภายในวันจันทร์สัปดาห์ที่สอง อาทิเช่น ในเดือนเมษายน 
หน่วยงานต้องส่งข้อมูลสรุปฯไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือส านักงาน
อธิการบดีสรุปและน าเสนออธิการบดีในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และขอความร่วมมือ        
ทุกหน่วยงานส่งภายในเวลาที่ก าหนด เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูล และส่งข้อมูลล่าช้า 

  มติที่ประชุม รับทราบ  



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 

  การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

วาระท่ี มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๔.๕  รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สังกัดส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

๑.รับทราบ 
๒.มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท า
แบบฟอร์มแผนพัฒนาส่งเสริม ปรบัปรุง 
(Improvement Plan) ด้านที่ไดค้ะแนน
น้อย ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
แผนฯ 
๓.มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการ
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

ส านักงาน
อธิการบด ี

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมเรยีบร้อยแล้ว และจะเสนอ
เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั งนี  

๔.๖ รายงานผลการตรวจ
กิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักนักงานอธิการบดีครั ง
ที่ ๑ และครั งท่ี ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.รับทราบ 
๒.มอบกองกลางส่งข้อมลูให้ทุกหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะและผล
การตรวจที่พบไปพัฒนาปรับปรุง 
๓.มอบกองกลางด าเนินการจดัการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส 
เพื่อพิจารณาทบทวนพัฒนาเกณฑใ์หม่ 
และก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ต่อไป 

กองกลาง กองกลางด าเนินการส่งข้อมูลให้ทุก
หน่วยงานและจดัประชุมคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอเกณฑแ์ละ
ก าหนดการตรวจกิจกรรม ๕ ส ในการ
ประชุมครั งนี  

๔.๘ พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒.มอบกองกลางเพิ่มหัวข้อ“การชว่ยชีวิต
ในภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจ
อัตโนมัติ AED” โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการป้อง  กันและ
ระงับอัคคีภัย" ประจ าปี ๒๕๖๕ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

กองกลางแจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับแผนใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวียนแจ้งกรรมการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ ๓.๑ พิจารณาผลการด าเนินงานรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.5 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุมรับทราบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม 
ปรับปรุง (Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะ ดังนี  
  1. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าแบบฟอร์มแผนพัฒนาส่ ง เสริม  ปรับปรุ ง 
(Improvement Plan) ด้านที่ได้คะแนนน้อย ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนฯ  
  2. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 ดังนี  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มอบ 

อยากให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆบ่อยๆ เพราะจะได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อน าไปปรับใช้กับการท างาน 

มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าแผนแผนพัฒนา
ส่งเสริม ปรับปรุง (Improvement Plan) 

หลายๆเรื่องไม่ได้ตั งอยู่บนความยุติธรรมและความโปร่งใสสักเท่าไหร่ เอน
เอียงไปทางความต้องการของผู้บริหารมากกว่า จึงอยากทราบว่าในข้อ 5 นั น 
สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี ได้อย่างไรบ้าง 

ประธานมอบนโยบายให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติงานโดยเน้นความโปร่งใสเป็นส าคัญ 

ควรพัฒนาตามแบบประเมินตามที่บุคลากรได้ตอบแบบประเมิน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลชี แจงว่ามี
กระบวนการอยู่แล้ว 

ไม่มีความก้าวหน้าเลยครับ เป็นลูกจ้างมาจวนจะครบ 5  ปีแล้ว ยังไม่มี
ต าแหน่งเลย หรือตัวเราอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีคุณถาพ ไม่มีผลงาน จึงไม่ได้
รับการพิจารณาจัดสรรต าแหน่งจากมหาวิทยาลัย อยากให้มหาวิทยาลัยใส่ใจ
คนกลุ่มนี ด้วยครับ ลูกจ้างช่ัวคราวหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ซื อข้าวสาร
กิโลกรัมละ 35 บาทเท่ากันครับ ขอความเห็นใจด้วยครับ 

มอบกองบริหารงานบุคคลรายงานข้อมูลลูกจ้าง
ช่ัวคราว และอายุงานเข้าที่ประชุมในครั งต่อไป 

เมื่อไรมหาวิทยาลัยจะเห็นความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน 
เพราะเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทุกวันนี ก็ใช้เกิน 10 ปีแล้ว จะพังวันไหนข้อมูล
จะหายวันไหนก็ไม่รู้ รบกวนช่วยพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีด้วย เห็นว่าจะเป็น 
DU 

มอบส านักงานอธิการบดีน าเรื่องดังกล่าวหารือ
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 

  จากมติที่ประชุมข้างต้น กองบริหารงานบุคคลจึงได้ด าเนินการ ดังนี  
  1. มติที่ประชุม ข้อ 1 การจัดแบบฟอร์มแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง ( Improvement 
Plan) ด้านที่ได้คะแนนน้อย โดยระดับส านักงานอธิการบดีค่าคะแนนน้อย ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม
และขวัญก าลังใจ ค่าคะแนน 3.83 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าคะแนน 3.91  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
แต่งตั งให้มีคณะท างานก าหนดแนวทางและขยายผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาในด้านที่ได้คะแนนน้อย และ
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติและนโยบายแล้ว โดยมีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขและ
ขยายผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังเสนอ 
และมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเป็นนโนบายและแนวปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 1 (เอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๑.๑) 
  2. มติที่ประชุม ข้อ 2 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  



 ๔ 

   2 .1  กองบริ ห า ร ง านบุ คคล  ได้ จั ดท า แผน พัฒนาส่ ง เ ส ริ ม  ปรั บปรุ ง 
(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะ 
เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้   
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน 
อายุงานมากที่สุด หมายเหตุ 

ปี ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
9 
9 

 - นักวิชาการเงินและบัญชี  
 - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

1  
1 

 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6  - นักวิชาการศึกษา 1  

4 คณะบริหารธุรกิจ  
28 
35 

 - นักวิชาการศึกษา 
 - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

1 
1 

 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18  - นักวิชาการศึกษา 1  
7 คณะศิลปศาสตร์ 10  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  

8 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

9 
15 

 - นักวิชาการศึกษา 
 - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

1 
1 

 

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 12  - นักวิชาการศึกษา 1  
10 ส านักงานอธิการบดี -  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 2 ปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 9  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  

12 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14 
13 

 - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 - นักเอกสารสนเทศ 

1 
1 

 

13 
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

14  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 
 

14 กองกลาง 16  - พนักงานขับรถยนต์  
 

หากต าแหน่งว่างลงทุกกรณี
ให้หน่วยงานจ้างเหมา
บริการ 

15 กองคลัง 10  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  
16 กองนโยบายและแผน - - -  
17 กองบริหารงานบุคคล - - -  
18 กองพัฒนานักศึกษา 13  - นักวิชาการศึกษา 1  
19 กองวิเทศสัมพันธ์ 1  - นักวิเทศสัมพันธ์ 1  
20 กองสื่อสารองค์การ 6  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  

21 กองศิลปวัฒนธรรม 7 
 - นักวิชาการศึกษา 
 - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

1 
1 

 

22 ศูนย์การจัดการความรู้  - - -  

23 สถานีวิทยุฯ 8  - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 
อยู่ระหว่างพิจารณายุบ
หน่วยงาน 

24 สถาบันภาษา 2  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  
25 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 2  - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1  

26 
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ
หุ่นยนต์ 

2  - วิศวกร 1 
 

27 
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย  
และการออกแบบ 

1  - วิศวกร 3 
 

28 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  - - -  
29 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 5  - นักวิชาการศึกษา 1  
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 2.2 รายงานข้อมูลและอายุงานลูกจ้างชั่วคราว ดังนี   
 ทั งนี  ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสอบแข่งขันเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทั งหมด 27 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564) และมีผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน 211 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565) เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้   

  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ดังนี  
  1. เพ่ือโปรดทราบแผนปรับปรุงและพัฒนาในด้านที่ได้คะแนนน้อยตามที่มหาวิทยาลัยได้
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง ( Improvement Plan)  
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะ 
  3. เพ่ือโปรดทราบรายงานข้อมูลอายงุานลูกจ้างชั่วคราว  

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเสนอว่า จากข้อมูลอายุงานลูกจ้างชั่วคราว หน่วยงาน
ควรน าข้อมูลลูกจ้างที่อายุงานมากของหน่วยงานมาพิจารณาว่า ส่งเสริมพอแล้วหรือไม่ การเปิดสอบครั ง
ล่าสุด ลูกจ้างชั่วคราวคนดังกล่าวลงสอบหรือไม่ ติดปัญหาอะไร อย่างไร เพ่ือส่งเสริมให้ลูกจ้างชั่วคราวได้
บรรจุในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อ านยการกองกลางเสนอเพ่ิมเติมว่า ในช่องข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ของกองกลางควรใส่หมายเหตุ เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวทั งหมดเป็นพนักงานขับรถ ซึ่งไม่ได้สมัครเข้าท างาน
ด้วยคุณวุฒิ แต่เข้าท างานด้วยประสบการณ์ท างาน จึงไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการสอบเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่า ในส่วนของลูกจ้าง
ชั่วคราวที่อายุงานมากที่สุดของหน่วยงาน มีปัญหาเรื่องการยื่นหลักฐานการสมัครที่แสดงระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาในกรณีที่ลูกจ้างชั่วคราวอายุงาน
มาก ไม่ต้องยื่นหลักฐานทางภาษาอังกฤษ สามารถอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมภายหลังการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งประธานขอรับเรื่องน าไปหารือร่วมกับผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลและ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในประเด็นนี  

และผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมแจ้งเพ่ิมเติมว่า กองศิลปวัฒนธรรมไม่พบปัญหาเรื่อง
หลักฐานทางภาษาอังกฤษของลูกจ้างชั่วคราว แต่มีปัญหาไม่มีอัตราส าหรับบรรจุต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๙ ปีแล้ว ท าให้เมื่อหน่วยงานอ่ืนมีการเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวจึงไปสอบที่อ่ืน ส่งผล
ให้กองศิลปวัฒนธรรมต้องเปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวของกองศิลปวัฒนธรรมทุก
คนท างานดี มีประสิทธิภาพ ได้รับค าชมจากหน่วยงานอ่ืน และฝึกปฏิบัติในหน่วยงานมานาน แต่กอง
ศิลปวัฒนธรรมไม่มีอัตราท าให้สูญเสียบุคลากรที่มีค่ากับหน่วยงานไป และเสนอมหาวิทยาลัยเมื่อมีการ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยควรน าเรื่องนี เข้าพิจารณา ซึ่งประธานขอรับเรื่องน าไปหารือร่วมกับ
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลและผู้บริหารที่เก่ียวข้องในประเด็นนี เช่นกัน 

  มติที่ประชุม รับทราบแผนปรับปรุงและพัฒนาในด้านที่ ได้คะแนนน้อยตามที่
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง (Improvement Plan)  
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบหน่วยงาน
ด าเนินการดังนี้ 
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๑. มอบกองบริหารงานบุคคลเพ่ิมหมายเหตุในข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของกองกลาง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

๒. มอบส านักงานอธิการบดีน าเรื่องที่คณะกรรมการเสนอมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับกอง
บริหารงานบุคคลและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔  – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ของส านักงาน
อธิการบดี เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

 วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือนแรก  (มิถุนายน  2564 – พฤศจิกายน 2564) ประจ าปีการศึกษา 
2564 

  ตามที่กองบริหารงานบุคคล  ได้เวียนแจ้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  นั น 
  ในการนี   กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี รอบ  6  เดือนแรก (มิถุนายน  2564 – พฤศจิกายน  2564)  ประจ าปี
การศึกษา 2564 ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีได้ ค่าเฉลี่ย  4.58 มีผลการ
ประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก ทั งนี   ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน  ดังนี  

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 894 97.49 
     สายบริหาร 15 1.64 
     สายวิชาการ 53 5.78 
     สายสนับสนุน 797 86.91 
     นักศึกษา 29 3.16 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 23 2.51 

รวม 917 100 
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2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.63 0.55 ดีมาก 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.60 0.57 ดีมาก 
   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.64 0.54 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.67 0.54 ดีมาก 
   1.5 การแต่งกายของเจ้าหนา้ที่สุภาพ  เหมาะสม 4.67 0.53 ดีมาก 

รวม 4.64 0.55 ดีมาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.52 0.61 ดีมาก 
   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ 4.48 0.64 ดี 

2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 4.46 0.73 ดี 
รวม 4.49 0.66 ดี 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.64 0.57 ดีมาก 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.61 0.58 ดีมาก 

รวม 4.63 0.58 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.58 0.59 ดีมาก 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 51 4.25 ดี 
2. กองกลาง 90 4.38 ดี 
3. กองคลัง 84 4.52 ดีมาก 
4. กองนโยบายและแผน 113 4.55 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 140 4.61 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 44 4.39 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 39 4.59 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 84 4.56 ดีมาก 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 222 4.81 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 50 4.60 ดีมาก 
11.สถานีวิทยุฯ - - - 

รวม 917 4.58 ดีมาก 
 
 
 



 ๘ 

4.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
กองกลาง   
1. บุคลากรมีความเต็มใจให้บริการและค าแนะน าเป็นอย่างดี 1 
2. มีความตั งใจในการให้บริการและพูดจาสุภาพดีมาก 1 
3. ให้ค าแนะน าที่ดีและสอนงานได้ดี เข้าใจในเนื องานได้ดีมาก 1 
กองนโยบายและแผน   
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการให้หน่วยงานปฏิบัติงาน
ควรมีการชี แจงกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจน แต่ปัจจุบันมีหนังสือแจ้ง
ให้ส่งงานแต่ไม่เคยชี แจงถึงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติว่าควรท าอย่างไร 

1 

2. การให้บริการดี 2 
 

กองบริหารงานบุคคล   

1. หน่วยงานเอาใจใส่ผู้ไปติดต่อสอบถาม 1 

2. กรอกข้อมูลเยอะเกินไป 1 
3. เอกสารมากเกินและบางเนื อหาซับซ้อน ซึ่งเอกสารที่แนบไปควรน ามาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ ลดการท างานที่ซ้อนทับกัน เช่น ขอที่อยู่/ขอเลขบัตรประชาชน/
เลขทะเบียนบ้าน เป็นต้น 

1 

4. บริการดีมาก ๆ 1 
5. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ดี 1 
6. เจ้าหน้าที่มีบริการที่ดีเยี่ยม พูดจาสุภาพไพเราะ มีน  าเสียงในการบริการที่
ประทับใจ โดยรวมการให้บริการดีเยี่ยม 1 
กองพัฒนานักศึกษา   
1. ดีแล้วค่ะ 1 
2. บริการดี ยิ มแย้มแจ่มใส 1 
3. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี ตอบข้อมูลชัดเจน 1 
กองสื่อสารองค์การ   
1. อยากให้ทางผู้บริหารให้ความส าคัญกับทุกหน้าที่ 1 
2. บุคลากรมีอัธยาสัยดี 1 
3. บริการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 1 
4. บริการดี ยิ มแย้ม 1 
กองศิลปวัฒนธรรม   
1. อยากให้มีที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่มากกว่านี  1 
2. เจ้าหน้าที่มีน  าใจ 1 
3. เจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรมบริการดี 1 



 ๙ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงานต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

๑. มอบหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี กองกลาง และ
กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาพัฒนาปรับปรุงส่วนได้คะแนนน้อย ให้ได้คะแนนมากขึ้นในรอบ ๑๒ เดือน 

๒. มอบทุกหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้องพัฒาปรับปรุง ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                             
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ตามความต้องการ
พัฒนาบุคลากร และตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอดคล้องกับแผนยุทศษสตร์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลการสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน            
ร้อยละ ๙๕ เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

วาระที่ ๔.๔ รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และพิจารณาการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

  ๔.๔.๑ รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ตามท่ี ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีส่งผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มายังส านักงานอธิการบดี ซึ่งหน่วยงานส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน เอกสารน าเสนอที่
ประชุมมาพร้อมนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

  ๔.๔.๒ พิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และส่งผลการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น  

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านการทบทวนจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณาเห็นชอบแผนฯ เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านการทบทวนจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

 วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นไตรมาส 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

   กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สิ นไตรมาส 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๔ สรุปโดยจ าแนกได้
ดังนี  

 

 



 ๑๑ 

1. ผลการด าเนินงานของโครงการ ณ ไตรมาส 1 

รายการ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ 

จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรทั งปี 1 โครงการ 28 โครงการ 
จ านวนโครงการที่มีแผนการด าเนิน
โครงการ ณ ไตรมาส 1 

ไม่มี 10 โครงการ 

สถานะการด าเนินงานของโครงการที่มีแผน ณ ไตรมาส 1 (ณ 31 ธ.ค. 64) 
1. ยังไม่เริ่มโครงการ ไม่มีแผนการ

ด าเนินงาน 
ณ ไตรมาส 1 

0 โครงการ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ 
3. ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 
4. ปรับแผนไปไตรมาส 2 3 โครงการ 
5. ปรับแผน-เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด 1 โครงการ 
6. ขอยกเลิกโครงการ ไม่มี 

รวม ไม่มีแผน 10 โครงการ 

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ณ ไตรมาส 1 

รายการ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรทั งปี 1 โครงการ 28 โครงการ 
จ านวนโครงการที่มีแผนการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1 ไม่มี 8 โครงการ 

สถานะการเบิกจ่ายของโครงการที่มีแผน ณ ไตรมาส 1 (ณ 31 ธ.ค. 64) 
1. เบิกจ่ายแล้ว ไม่มีแผน

เบิกจ่าย 
ณ ไตรมาส 1 

3 โครงการ 
2. ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ 
3. ปรับแผนการเบิกจ่ายไปไตรมาส 2 3 โครงการ 
4. ปรับแผน-เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด ไม่มี 
5. ขอยกเลิกโครงการ ไม่มี 

รวม ไม่มีแผน 8 โครงการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด 

 

 

 



 ๑๒ 

 วาระที่ ๔.๖ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้มีหนังสือ ที่ อว 0652.18/542 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2564 เรื่อง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานนั น กองนโยบาย
และแผนได้รวบรวมและจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพ่ือประกอบการพิจารณา
แล้ว เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี  

1. พิจารณาขั นตอนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ก าหนดประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ของส านักงานอธิการบดี  
3. ประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกความเสี่ยงไปบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยง 

   มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามประเด็น ดังนี  

๑. เห็นชอบขั นตอนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี  

 



 ๑๓ 

๒. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 
๓ ประเด็น และก าหนดความเสี่ยง พร้อมก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี  

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ โอกาส  ผล 

กระทบ 
ล าดับ 

๑. การป้องกันการแพรร่ะบาดและ
ปรับรูปแบบการด าเนินงานใน
สถานการณ์ COVID-๑๙ 

๕ ๕ ๑ ๑. บุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ 
อย่างเคร่งครัด 

ทุกหน่วยงาน 

๒. ส่งเสริมบคุลากรให้ปฏิบตัิตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข
และของมหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงาน 

๓. ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีปรับ
กิจกรรม /รูปแบบการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ COVID-๑๙ 

ทุกหน่วยงาน 

๔. ก าหนดการด าเนินโครงการและแผนเบิกจา่ย
งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมถึงเผื่อเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบิกจา่ยให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งเอกสารเบกิกองคลัง 

ทุกหน่วยงาน 

๒.การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดไีม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

๔ ๕ ๒ ๑. ให้มีการก ากับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการให้
ด าเนินการตามแผน 

ทุกหน่วยงาน 

๒. เร่งรดัและก ากับการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

๓.การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ส านักงานอธิการบด ี

๒ ๕ ๓ ๑. ด าเนินการปรับปรุงแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย
เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ 

กองกลาง 

๒. ด าเนินการจัดโครงการเชิงปฏบิัติการแผนป้องกัน
ระวังและระงับอัคคีภยั 

กองกลาง 

๓. ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/และจุดรวมพลขณะเกิด
เหตุ เพลิงไหม้ หน้าบริเวณหอประชุม D-Hall 

กองกลาง 

๔. มีการตรวจสอบและปรับปรุงถังดับเพลิงให้พร้อม
ใช้งาน และเช็ค วัน เดือน ปี หมดอายุ ก าลัง
ด าเนินการจัดซื้อน้ ายา 

กองกลาง 

 
๓. มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกิจกรรม

ความเสี่ยงในตารางจากมติการประชุมข้อที่ ๒  
๔. มอบกองนโยบายและแผนด าเนินการรวบรวมรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 
 
 
 
 



 ๑๔ 

วาระที่ ๔.๗ รายงานผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในสังกัดส านักนักงานอธิการบดี 
 ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามท่ี คณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตรวจกิจกรรม 
๕ ส ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  และวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส ได้สรุปรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม    
๕ ส ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ ๑ (ภาพรวม) ส านักงานอธิการบดี 

ที ่ หน่วยงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ส านักงานอธิการบดี 165.00 149.56 90.64   
2 กองกลาง 235.00 210.94 89.76   
3 กองคลัง 165.00 143.63 87.05   
4 กองนโยบายและแผน 165.00 151.31 91.70   
5 กองบริหารงานบุคคล 165.00 155.56 94.28   
6 กองพัฒนานักศึกษา 165.00 156.00 94.55   
7 กองวิเทศสัมพันธ์ 160.00 112.88 70.55   
8 กองสื่อสารองค์การ 165.00 159.13 96.44   
9 กองศิลปวัฒนธรรม 165.00 160.00 96.97   

10 ส านักประกันคุณภาพ 160.00 140.94 88.09   
 

ตารางสรุปข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม 5 ส ส านักงานอธิการบดี แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ 
ส านักงานอธิการบดี - พัดลมและเครื่องฟอกอากาศ ไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ 

- จุดวางอุปกรณ์ส านักงาน (โต๊ะท างานที่ไม่มีคนนั่ง) จัดวางไม่
เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบ มีฝุ่นสะสม 

- ไม่มีป้าย Index หน้าตู้เอกสารบานปิด 
กองกลาง - ฝ่ายอาคารสถานที่ / สายไฟพันเก็บไม่เรียบร้อย ตะกร้าใส่เอกสาร

ไม่มีป้ายติด "อยู่ระหว่างด าเนินการ" 
- ห้องประชุมรพีพัฒน์ / ไม่มีป้ายผู้รับผิดชอบเครื่องกรองอากาศ 

และตู้เก็บอุปกรณ์จานรอง แก้วกาแฟ ไม่มีป้ายบอกรายละเอียด
ภายในตู้ และไม่มีป้าย Index ติดหน้าตู้ 

- โต๊ะเลขาฯ ชั น 3 / ใต้โต๊ะสายไฟเก็บไม่เรียบร้อย มีวัตถุมงคลบน
โต๊ะท างาน 



 ๑๕ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ 
- ห้องพนักงานขับรถ / ตู้เย็นสกปรก มีซากตะไคร่และคราบน  า 
- ตู้เอกสารห้องพนักงานขับรถชื่อผู้รับผิดชอบยังเป็นชื่อผู้ที่เกษียณแล้ว 
- เอกสารบางส่วนและสายไฟยังเก็บไม่เป็นระเบียบ  
- สุขภัณฑ์เมื่อช ารุดควรมีการเปลี่ยนเพื่อความถูกสุขลักษณะ 
- โต๊ะท างานควรเปลี่ยนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม 5 ส.  

กองคลัง - ใต้โต๊ะมีรองเท้าสองคู่  
- บนโต๊ะท างานมีน  าอัดลม มีกล่องใส่เอกสารจ านวนหลายกล่องวาง

ไว้ใต้โต๊ะท างานเป็นส่วนใหญ่    
- สายไฟไม่เรียบร้อย มีฝุ่นสะสม ตู้เอกสารไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ   
- เอกสารและสายไฟยังเก็บไม่เป็นระเบียบ 
- ตู้เย็นควรมีการล้างท าความสะอาดเพ่ือสุขลักษณะที่ดี 
- มีสิ่งของวางใต้โต๊ะและทางเดินระหว่างโต๊ะ 
- จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย   

กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย ตู้เย็นมีอาหารจ านวนมากและบางส่วน
หมดอายุ  

- ห้องครัวไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ และป้าย Index บอกรายละเอียด
ภายในตู้ และมีฝุ่นสะสม 

- มีกล่องกระดาษอยู่ใต้โต๊ะท างานหลายจุด 
- ครุภัณฑ์รอจ าหน่ายไม่ระบุปี พ.ศ.ที่จ าหน่าย  
- มีฝุ่นสะสมในตู้เอกสารหลายจุด จัดวางไม่เรียบร้อย 
- ตู้เย็นไม่ได้ท าความสะอาด มีลังเอกสารเก็บไว้ใต้โต๊ะ 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม 5 ส.  
- มีรองเท้าใต้โต๊ะเกิน 2 คู ่  

กองบริหารงานบุคคล - มีกล่องวางใต้โต๊ะหลายจุดและตามข้างทางเดิน / สายไฟไม่
เรียบร้อย 

- บนโต๊ะท างานมีอาหารกลางวันวางบนโต๊ะ  
- อ่างล้างจานมีเศษอาหารอยู่ในตะแกรง 
- บางจุดจัดเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ

ในการตรวจ 
- มีเอกสารจ านวนมากเก็บไม่เป็นระเบียบ เอกสารด้านหลังยังไม่ได้

เก็บให้เรียบร้อย มีฝุ่น โต๊ะท างานมีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่ 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม 5 ส.  
- มีข้อจ ากัดในการจัดเก็บเครื่องใช้ส านักงาน 

กองพัฒนานักศึกษา - ตึกบ่อปลา ชั น 2 / ไมโครเวฟมีเศษอาหารสะสม มีกลิ่นอาหาร 
- ตู้เย็นช่องแช่แข็งมีน  าแข็งสะสมจ านวนมาก 
- ป้าย index หน้าตู้ไม่ตรงกับอุปกรณ์ภายในตู้ เช่น ป้ายหน้าตู้ระบุ 

แก้วน  า ภายในตู้จัดวางพานทองเหลือง 
- บางจุดมีฝุ่นสะสม   



 ๑๖ 

หน่วยงาน ข้อเสนอแนะและผลการตรวจที่พบ 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม 5 ส. 

กองวิเทศสัมพันธ์ - โดยรวม ไม่มีร่องรอยของการจัดกิจกรรม ๕ ส. ของหน่วยงาน    
มีฝุ่นสะสม ไม่มีเอกสารกิจกรรมพัฒนากิจกรรม ๕ ส. 

- สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย ใต้โต๊ะท างานมีการวางกล่องและของ 
ต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ  

- ครุภัณฑ์รอจ าหน่ายวางทับถม และไม่มีป้ายติดให้ครบทุกชิ้น     
ไม่ระบุปี พ.ศ. ที่จะจ าหน่าย 

- เอกสารจัดเก็บไม่ เป็นระเบียบ มีฝุ่ น มีคราบสกปรกหลังตู้           
หอ้งรับประทานอาหาร มีอุปกรณ์ช ารุดไม่ได้รับการซ่อมแซม  

- จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์รอจ าหน่าย รวมกับวัสดุส านักงาน 
(กระดาษถ่ายเอกสาร) 

- มีข้อจ ากัดในการจัดเก็บเครื่องใช้ส านักงาน 

กองสื่อสารองค์การ - กระจกด้านหน้าโต๊ะท างานมีคราบ  
- ก าแพงมีรอยช ารุดยังไม่ได้รับการปรับปรุงจากการตรวจครั้งที่ 

ผ่านมา 
- มีจานยังไม่ได้ล้างในซิงค์ล้างจาน 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม 5 ส.  
- พ้ืนที่ภาพรวมสะอาด   

กองศิลปวัฒนธรรม - พ้ืนที่ภาพรวมสะอาด ไม่มีฝุ่น  
- มีการท ากิจกรรม 5 ส ได้ดีในพื นที่จ ากัด 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม ๕ ส. เป็นอย่างดี 
- จัดเกบ็สิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส านักประกันคุณภาพ - มีฝุ่นสะสมบางจุด  
- มีจานอาหารและแก้วกาแฟที่ใช้แล้วบนโต๊ะท างาน 
- เอกสารเก็บไม่เป็นระเบียบ ไม่มีป้ายติดอุปกรณ์ส านักงานที่ 

ช ารุด  
- เครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ติดป้ายช ารุดหรือ ปี พ.ศ. ที่จะจ าหน่าย 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม 5 ส.  มีข้อจ ากัดในการ

จัดเก็บเครื่องใช้ส านักงาน 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุง และพัฒนาในการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๒ 
ในเดือนกรกฎาคม ต่อไป  



 ๑๗ 

ประธานเสนอว่าควรก าหนดเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม ๕ ส โดยตั้งเป้าหมายครั้งต่อไป เพ่ือให้
ท้าทาย โดยอาจก าหนดเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป และผู้อ านวยการกองกลางเสนอว่าควรมีการรวมความเห็น
ที่เป็นแนวทางเดียวกัน และระบุความถี่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ครั้งต่อไป คือ ร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป และมอบหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

๑. มอบทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่  ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพัฒนาปรับปรุง  

๒. มอบส านักงานอธิการบดีจัดท าประกาศนียบัตร “หน่วยงานกิจกรรม ๕ส ดีเด่น” ให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยก าหนดมอบให้กองศิลปวัฒนธรรมในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

วาระที่  ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่     
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

                     ตามที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
                      ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ 
เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 
ร้อยละ ๙๐ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๘๕ คน จาก
จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ดังรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่แนบท้ายวาระนี้  เอกสารน าเสนอที่ประชุม
มาพร้อมนี้ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 
 
 



 ๑๘ 

วาระที่ ๕.๒ รายงานการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในสังกัดส านักนักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบกองกลางด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาทบทวนพัฒนาเกณฑ์ใหม่ และก าหนดการ
ตรวจกิจกรรม ๕ ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป นั้น  ในการนี้ กองกลางได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดท าหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เสนอรายชื่อบุคลากรเพ่ือแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 

๕ ส ก าหนดวันตรวจกิจกรรม ๕ ส และคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส ทั้งนี ้ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

- เกณฑ์การประเมินกิจกรรม ๕ ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้เกณฑ์เดียวกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้แก้ไข รายการตรวจที่ ๑๐ มุมรับประทานอาหาร ตู้ เย็น ไมโครเวฟ        

ข้อย่อยที่ ๔ ซิงค์ล้างจาน ในกองวิเทศสัมพันธ์ และส านักประกันคุณภาพ  ไม่ต้องตรวจรายการนี้ เนื่องจาก

ทั้งสองหน่วยงานไม่มีพ้ืนที่ดังกล่าว ส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานมีคะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน 

- ก าหนดวันตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคลากร หน่วยงานละ ๑ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม    
๕ ส  ทั้งนี้ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจกิจกรรม ๕ ส เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นควรให้ นางสาว  
สุพรรษา โพธิกนิษฐ กองสื่อสารองค์การ ท าหน้าที่ประธานกรรมการและนางสาวชนิตย์ตา ทัพไทย 
กองกลาง ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้  

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การมาปฏิบัติช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-๑๙) 

  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการมาปฏิบัติงานของ
บุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโคโรน่าไวรัส (Covid-๑๙) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ก าหนดให้บุคลากรต้องเข้ามาปฏิบัติที่ท าการอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ หรือ ๓ วันท าการ ว่าควรเป็นมาตรฐาน
เดียวกันหรือไม ่
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า บุคลากรทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยต้องมาปฏิบัติในที่ท าการไม่น้อยกว่า ๓ วัน ส่วนเรื่องอ่ืนๆให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงาน พิจารณาตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 ๑๙ 

วาระท่ี ๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ส่วนรูปแบบการประชุม
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๑๕  น. 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             เลขานุการ 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 


