
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ 

เมื่อวันศุกร์ ที่  ๖  พฤษภาคม  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 

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับกองศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับเกียรติบัตร “หน่วยงาน
กิจกรรม ๕ ส ดีเด่น” จากการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยอธิการบดี
เป็นผู้มอบเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอให้รักษามาตรฐานที่ดีต่อไป   

  มติทีป่ระชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 

  การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 



 ๒ 

วาระท่ี มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 
๓.๑ พิจารณาผลการด าเนินงาน
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๑.รับทราบ 
๒.มอบกองบริหารงานบุคคลเพิ่มหมาย
เหตุในข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราวของกองกลาง 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
๓.มอบส านักงานอธิการบดีน าเรื่องที่
คณะกรรมการเสนอมหาวิทยาลัยหารือ
ร่วมกับกองบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่หาแนวทางต่อไป 

กองบริหารงาน
บุคคล/
ส านักงาน
อธิการบด ี

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมเรยีบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
หารือร่วมกับผู้บรหิารเพื่อหาแนวทาง
ต่อไป 

๔.๒ รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  รอบ 6 เดือนแรก  
(มิถุนายน  2564 – 
พฤศจิกายน 2564) ประจ าปี
การศึกษา 2564 

๑.รับทราบ 
๒.มอบหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับ
ดี) ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี กองกลาง 
และกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงส่วนได้คะแนนน้อย ให้ไดค้ะแนน
มากขึ นในรอบ ๑๒ เดือน 
๓.มอบทุกหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะ
ที่ต้องพัฒาปรับปรุง ด าเนินการปรบัปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมเรยีบร้อยแล้ว และจะเสนอ
แผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง 
(Improvement Plan) ในการประชุม
ครั งนี  

๔.๗ รายงานผลการการตรวจ
กิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักนักงานอธิการบด ี
 ครั งท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เห็นชอบการก าหนดค่าเปา้หมายใน
การด าเนินกิจกรรม ๕ ส ครั งต่อไป คือ 
ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป 
๒. มอบทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะการ
ตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั งท่ี ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพัฒนา
ปรับปรุง 
๓. มอบส านักงานอธิการบดีจดัท า
ประกาศนียบตัร “หน่วยงานกิจกรรม ๕ส 
ดีเด่น” ให้กับหน่วยงานที่ได้รับคะแนน
สูงสุด โดยก าหนดมอบให้กอง
ศิลปวัฒนธรรมในการประชุมครั งถัดไป 

กองกลาง / 
ส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดดี าเนินการจัดท า
เกียรติบตัร “หน่วยงานกิจกรรม ๕ ส 
ดีเด่น” โดยเชิญอธิการบดีมอบใหก้ับ
กองศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวียนแจ้งกรรมการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 

 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ พิจารณาแผน  Improvement Plan  จากหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) 
และหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับส านักงานอธิการบดี  รอบ ๖ เดือนแรก (มิถุนายน ๒๕๖๔ 
–  พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 วาระที่ 4.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน 2564 –  พฤศจิกายน 2564) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ซ่ึงที่ประชุมมีมติ รับทราบและมอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี  
    1. มอบหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี กองกลาง และ  
กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาพัฒนาปรับปรุงส่วนได้คะแนนน้อยให้ได้คะแนนมากขึ นในรอบ 12 เดือน 
  2. มอบทุกหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

   ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและด าเนินการ ดังนี   
1. หน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) และต้องจัดท าแผน Improvement Plan  ดังนี  

   1.1 ส านักงานอธิการบดี คะแนนค่าเฉลี่ย  4.25 ผลการประเมิน ระดับดี 
   1.2 กองกลาง  คะแนนค่าเฉลี่ย  4.38 ผลการประเมิน ระดับด ี
   1.3 กองพัฒนานักศึกษา คะแนนค่าเฉลี่ย  4.39 ผลการประเมิน ระดับด ี
  2. หน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะที่ต้องจัดท าแผน Improvement Plan มีจ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี  
   2.1 กองนโยบายและแผน มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ คือ (งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการให้หน่วยงานปฏิบัติงานควรมีการชี แจงกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงาน  
ให้ชัดเจน แต่ปัจจุบันมีหนังสือแจ้งให้ส่งงานแต่ไม่เคยชี แจงถึงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติว่าควรท า
อย่างไร 
   2.2 กองบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ดังนี  
    2.2.1 กรอกข้อมูลเยอะเกินไป 
    2.2.2 เอกสารมากเกินและบางเนื อหาซับซ้อน ซึ่งเอกสารที่แนบไปควร
น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการท างานที่ซ้อนทับกัน เช่น ขอที่อยู่/ขอเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียน
บ้าน เป็นต้น  ทั งนี   ส าหรับข้อเสนอแนะของกองบริหารงานบุคคล เรื่องกรอกข้อมูลเยอะเกินไปและเอกสาร
มากเกิน เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการต้องเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด     
   2.3 กองศิลปวัฒนธรรม มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ คือ อยากให้มีท่ีนั่งติดต่อเจ้าหน้าท่ี
มากกว่านี  
   3. แจ้งหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) และหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ให้ด าเนินการจัดท าแผน 
Improvement Plan  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และพร้อมนี  กองบริหารงานบุคคลได้รวบรวมแผน 
Improvement Plan จากหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) และหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาปรับปรุงแก้ไข น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมาด้วยแล้ว 



 ๔ 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน Improvement 
Plan  จากหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อย (ระดับดี) และหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน
แรก (มิถุนายน 2564 –  พฤศจิกายน 2564) ประจ าปีการศึกษา 2564 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า กองบริหารงานบุคคลควรมีแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีขั นตอนที่ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงการให้ความส าคัญที่จะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประชุมเพ่ือพิจารณา แล้วจึงเป็นผลว่าไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากอะไร 
เป็นต้น 

  มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบแผน Improvement Plan  จากหน่วยงานที่ได้
คะแนนน้อย (ระดับดี) และหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน 2564 
–  พฤศจิกายน 2564) ประจ าปีการศึกษา 2564 และมอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุง Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ของส านักงาน
อธิการบดี เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส  
ที่ ๒ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

 วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ 
๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ลงในระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน IQA และหน่วยงานด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๐ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
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  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ได้ค่าคะแนนต้องปรับปรุง (๒คะแนน) และต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน (๑ คะแนน) ในรอบ ๑๐ เดือน ดังนี้ 
ชื่อตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

๒.๑ ระบบและกลไกการขับเคลื่อน
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

กองกลาง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและ
จะน าสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป ตามกลไกการก ากับ
ติดตาม และคาดว่าจะได้ผลการด าเนินงาน
เต็ม ๕ ในการรายงานรอบ ๑๒ เดือน 

- 

๒.๔ จ านวนระเบียบ /ข้อบังคับ / 
ประกาศ เกี่ยวกับการบรหิารงาน
ของมหาวิทยาลัย ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

กอง
บริหารงาน
บุคคล 

จะมีการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ในสิ้นเดือนนี้  ซึ่งท าให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

- 

๒.๙ ระดับความส าเร็จตาม    
พันธกิจของกองสื่อสารองค์การ 

กองสื่อสาร
องค์การ 

เนื่องจากโครงสร้างของกองสื่อสารองค์การ  
มีการเปลี่ยนแปลง ภาระงานและบุคลากร
งานสื่อสารการตลาดทั้งหมดย้ายไปสังกัดกอง
สื่อสารการตลาด ท าให้เกณฑ์ข้อที่ ๔ ที่เป็น
งานด้านสื่อสารการตลาดไม่มีผู้ด าเนินการ 
และไม่มีผลการด าเนินการ  

คณะกรรมการเสนอให้แจ้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในเหตุผลที่ ไม่บรรลุ ค่ า
เป้าหมาย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ แล้วจึงปรับเกณฑ์การประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเนื่องจาก
เหตุผลความจ าเป็นข้างต้น ในส่วนของ
เกณฑ์ข้อที่  ๗ ที่ต้องน าข้อที่  ๒-๕ มา
เปรียบเทียบ ก็ควรท าแค่ข้อ ๒, ๓ และ ๕ 
โดยn/aข้ อ  ๔  เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถ
ด าเนินการได้ ซึ่งจะสามารถท าได้ ๖ ข้อ 



 ๗ 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
๔.๓ จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษา
ดูงานในหน่วยงานหรือรางวัลที่
ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 

ส านักงาน
อธิการบด ี

ขณะนี้ มีข้อมลูผลการด าเนินงาน ๑ รางวัล 
คือ รางวัล KM ของกองศิลปวัฒนธรรม และ 
๒ หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลยัที่ขอส่ง
นักศึกษาเข้ามาฝึกงานท่ีกองวิเทศสัมพันธ์ 
และหน่วยภายนอกเข้ามาท าความร่วมมือและ
เข้ามาศึกษาดูงานท่ีกองวิเทศสมัพันธ์ บรรลุ
ค่าเป้าหมาย และหากจะใหไ้ด้คะแนนเต็ม ๕ 
ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันผลักดนั 

คณะกรรมการเสนอใหน้ าเรื่องที่
มหาวิทยาลยัไดร้ับรางวัลสถาบันอดุมศึกษา
ปลอดบุหรี่ ประจ าปี ๒๕๖๕ และรับโล่
เกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบรณรงค์
ด้านการควบคมุการบริโภคยาสบู ประจ าปี 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และการส่งบุคลากรและ
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ในปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งกองพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ มาเป็นหลักฐาน
เพิ่มเตมิ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักงานอธิการบดีและกองสื่อสารองค์การ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีส่งผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) มายังส านักงานอธิการบดี ซึ่งหน่วยงานส่งข้อมูล
เรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

 วาระที่ ๔.๔ รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นไตรมาส 2) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สิ นไตรมาส 2) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุปโดยจ าแนกได้
ดังนี  

 

 



 ๘ 

1. ผลการด าเนินงานของโครงการสะสม ณ ไตรมาส 2  (ณ 31 มี.ค. 65) 

รายการ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
โครงการที่ได้รับจัดสรรทั งปี 1 โครงการ 28 โครงการ 
โครงการที่มีแผนการด าเนินโครงการสะสม ณ ไตรมาส 2 1 โครงการ 15 โครงการ 
   

สถานะการด าเนินงาน 
ของโครงการที่มีแผนการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2  

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

1. ยังไม่เริ่มโครงการ - 1 โครงการ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ - 3 โครงการ 
3. ด าเนินการแล้วเสร็จ - 7 โครงการ 
4. ปรับแผนไปไตรมาส 3 - 4 1 โครงการ 2 โครงการ 
5. ปรับแผน - เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด - 1 โครงการ 
6. ขอยกเลิกโครงการ - 1 โครงการ 

รวม 1 โครงการ 15 โครงการ 

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ณ ไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 65) 

รายการ 
งบประมาณ

รายจ่าย 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
โครงการที่ได้รับจัดสรรทั งปี 1 โครงการ 28 โครงการ 
โครงการที่มีแผนการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 ไม่มี 14 โครงการ 
   

สถานะการเบิกจ่าย 
ของโครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2  

งบประมาณ
รายจ่าย 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

1. เบิกจ่ายแล้ว ไม่มีแผน
เบิกจ่าย 

ณ ไตรมาส 2 

7 โครงการ 
2. ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ 
3. ปรับแผนการเบิกจ่ายไปไตรมาส 3 3 โครงการ 
4. ปรับแผน - เลื่อนอย่างไม่มีก าหนด 1 โครงการ 
5. ขอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 

รวม ไม่มีแผน 14 โครงการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด 

 

 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

วาระที่  ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

                      ตามที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
                      ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ในหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 
ร้อยละ ๙๕ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๘๔ คน จาก
จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อมูลประกอบ    
๑. รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงาน 

อธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
 
 
 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีรายบุคคล       
รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
 
 
 
 
 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  



 ๑๐ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน การด าเนินการ มติคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเสนอ
เรื่องการปรับปรุงเครื่องเสียงในห้อง
ประชุม D-Hall เนื่องจากการจัดประชุม
คณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร
อาวุโสพบปัญหาในการใช้งานและได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯใน
เรื่องเสียงก้องท าให้เสียงไม่ชัดเจน และ
เสียงดังไม่ทั่วถึงทั งห้องประชุม 

ผู้อ านวยการกองกลางขอให้
กองศิลปวัฒนธรรมจัดท าเป็น
หนังสือส่งมาที่กองกลาง เพ่ือ
เป็นต้นเรื่องในการด าเนินการ
ต่อไป 

มอบกองศิลปวัฒนธรรมจัดท า
หนังสือเรื่องการปรับปรุงเครื่อง
เสียงห้องประชุม D-Hall ส่งไป
ยังกองกลาง และมอบกองกลาง
ด าเนินการต่อไป 

ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเสนอ
เรื่อง การพัฒนาพนักงานขับรถด้านการ
ใช้งานระบบ GPS เนื่องจากพบว่าการ
เดินทางที่ผ่านมา พนักงาน ขับรถหลง
ทางบ่อยครั ง (พบด้วยตนเอง ๓ ครั ง) 
และไม่พบช่องทางการประเมินพนักงาน
ขับรถ ซึ่งอาจส่งผลให้งานล่าช้าเสียหาย 
ห รื อ เ ป็ น ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ
มหาวิทยาลัย โดยอาจด าเนินการใน
รูปแบบส่งอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มพนักงานขับรถ  

ผู้ อ านวยการกองกลางขอ
ความร่วมมือให้ทุกท่านที่ใช้
บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย 
สแกน QR Code ประจ ารถตู้ 
เพ่ือประเมินพนักงานขับรถ 
เพ่ือกองกลางด าเนินการต่อไป 
โดยจะ เร่ งตรวจสอบให้ มี     
QR Code ที่รถตู ้

มอบกองกลางด าเนินการก ากับ
ให้มี QR Code ประจ ารถตู้ และ
ให้มีการตรวจสอบเส้นทางก่อน
การเดินรถของพนักงานขับรถ 

   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้น 

วาระท่ี ๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที ่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ส่วนรูปแบบการ
ประชุมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๓๐  น. 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             เลขานุการ 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 


