
๑ 

รายงานการประชุม 
บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 

ครั้งท่ี ๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ กองศิลปวัฒนธรรม ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

----------------------------------------------------- 

ผูเขาประชุม 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยเจทญา กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม ประธาน 
 ๒ ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ สุฐาปญณกุล ชวยราชการกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๓.  นางสาวสุรีวัลย  ใจงาม  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.  นายถาวร   ออนละออ บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๕.  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.  นายศิริวัฒน  สายสุนทร บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๗.  นางสาวนวลพรรณ  จําปาเทศ บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๘.  นางสาวทัศนีย  นอยแดง  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๙.  นางสาวรัตนา  เสมคํา  บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๐.  นายชัยพร   รองทอง   บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เลขานุการ
 เลขานุการ 
  

 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น.   
 ประธานกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามวาระท่ีกําหนด ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แกผูสําเร็จการศึกษา  
 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันท่ี  ๕-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๒  การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตาม
ประกาศของ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ หากผิดวินัยใหสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นยับยั้งการ
รับนิสิตนักศึกษา ปดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือดําเนินการอ่ืนๆ  
  ๑.๓  การปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียน ซ่ึงเสียงสวนใหญ จาก มทร. ท้ัง ๙ แหง มี
เจตนารมณท่ีตองการใหกลับไปเปดภาคเรียนตามแบบเดิม ซ่ึงผลเสียจากการเปดภาคเรียนตามแบบ AEC 
ปญหาหลัก คือ กําหนดการเปดเรียนมัธยมปลาย กับมหาวิทยาลัยไมตรงกัน ทําใหเปนปญหาเรื่องการฝกสอน
ของนักศึกษา โดยใหปรับเปลี่ยนกิจกรรมตางๆใหตรงกับปฏิทินการศึกษาท่ีสอดคลองกับภาคเรียนใหม โดย
เริ่มในปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป  
 

/๑.๔  ผลการ.... 



๒ 

  ๑.๔  ผลการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีและกิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ผูชวยศาสตราจารยเจทญา กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม ไดรางวัล                 
คุณอํานวยดีเดนชุมชนในนักปฏิบัติ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๕    ประกาศ มทร. พระนคร ขอใหผูบริหารและหัวหนาหนวยงานในสังกัด เพ่ิมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในหนวยงาน ใหเขมงวด และคอยสอดสอง หากเกิดเหตุการณผิดปกติ ใหรายงาน                   
ใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วท่ีสุด 

    

ระเบียบวาระท่ี  ๒     รับรองรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งท่ี ๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

     เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 พิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้ง ท่ี ๕          
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองศิลปวัฒนธรรม 
ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง และติดตามงานท่ีคาง 

   ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ  

  ๒๕๕๘ (รายงานประจําปและตัวเลมสรุปผลโครงการ) นางสาวสุรีวัลย ใจงาม รายงาน 
การดําเนินงาน มติท่ีประชุม 

กําลังรวบรวมขอมูลเลมรายงานผลการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
และ ๒๕๕๘ 

รับทราบและมอบนางสาวสุรีวัลย  ใจงาม ดําเนินการ   
โดยเรงดวน 

 
  ๓.๒  สารรักษวัฒนธรรม ฉบับท่ี ๑๗, ๑๘ และ๑๙  นายศิริวัฒน สายสุนทร  รายงาน   

การดําเนินงาน มติท่ีประชุม 
ฉบับท่ี ๑๗  กําลังตรวจสอบและจัดเรียงขอมูล 
ฉบับท่ี ๑๘  ภาษาไทยไดรับขอมูลเรียบรอยแลว 
              ติดตามบทความภาษาอังกฤษ จาก 
              ผศ.ดร.ชญานนท และ ผศ.ดร.รพีพรรณ 
ฉบับท่ี ๑๙  ติดตามบทความภาษาไทย จาก 
              ดร.วรินทร และ อ.ชูเกียรติ  
              บทความภาษาอังกฤษยังไมไดแปล 
 

รับทราบ  และมอบนายศิริวัฒน สายสุนทร ดําเนินการ
โดยเรงดวน  
ขอเสนอแนะ 
สอบถามเร่ืองคาตอบแทนในการแปลบทความ และติดตอ
ประสานงานกับทางศูนยภาษา เพื่อสอบถามในสวนของงานแปล
บทความภาษาอังกฤษ  
 

  
 
 
 

/๓.๓ สื่อสิ่งพิมพ....   



๓ 

  ๓.๓   สื่อสิ่งพิมพ  นายศิริวัฒน สายสุนทร  รายงาน   
การดําเนินงาน มติท่ีประชุม 

หนังสือเชิดชูเกยีรติผูมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมดีเดนประจําป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ป ๒๕๕๘ 
อยูในระหวางดําเนินการจัดสงขอมูลสวนตางๆ 
 

รับทราบ  และมอบนายศิริวัฒน  สายสุนทร  ดําเนินการ
โดยเรงดวน 
ขอเสนอแนะ 
ดําเนินการออกแบบหนาปก และจัดสงขอมูลสวนท่ี
สมบูรณ ใหกับสํานักพิมพไดเลย   

 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

  รายงานผลการดําเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘      
           (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)  ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 

   ๔.๑ งานบริหารท่ัวไป 
- งานแผนและงบประมาณ 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน   
   (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )  
   นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
อยูในระหวางการดําเนินการรวบรวมขอมูล รับทราบ และมอบนางสาวกิตตินันท จันทวงศ 

ดําเนินการ ตอไป 
 

 ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ      
   ๑๒ เดือน นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการสงผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจํ าปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ  ๑๒ เดือน 
เรียบรอย  

รับทราบ  

 
 การจัดทําแผนปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ ๒๕๖๐  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากหัวหนากลุมงาน ในสวนของ
รายละเอียดดานคาใชจาย และชวงเวลาในการจัดกิจกรรม
โครงการตางๆ  

รับทราบ และมอบนางสาวกิตตินันท จันทวงศ 
ดําเนินการประสานงาน และจัดทําแผนฯ ตอไป 

 
/- งานเงิน... 



๔ 

- งานการเงินและบัญชี 
  กองคลัง เรงรัดการเบิกจายเงินในไตรมาสท่ี ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                  

     นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ใหดําเนินการเบิกจาย คาใชจายของแตละโครงการหลัง

เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน โดยมีโครงการปลูกปา ที่เสร็จตาม

กําหนด สวนโครงการวันรพีรําลึก ,โครงการ ๑๒ สิงหา          

มหามงคล เฉลิมพระชนม ๘๔ พรรษา และงานผลิตสื ่อ

สิ ่งพิมพ รอเอกสารคืนจากงานพัสดุ และดําเนินการทํา

เรื่องเบิกจายในข้ันตอนตอไป  

 

รับทราบ และมอบใหหัวหนางานแตละงาน 
ดําเนินการ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน หาก
ดําเนินการไมทัน ใหจัดทําหนังสือขอขยายเวลา
ในการจัดสงเอกสารการเบิกจายของกิจกรรม 
โครงการนั้นๆ 

 
 กองคลัง เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายจัดสรรเพ่ิมเติม  

   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ใหดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายจัดสรรเพิ่มเติม 

ใน โครงการวิทันตสาสมาธิแลวเสร็จ ในวันที่ ๓ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙   

รับทราบ และมอบใหนางสาว กิต ตินันท           
จันทวงศ ดําเนินการตอไป 
 

 
 สํานักงานตรวจสอบภายใน เรงดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ   

                                 นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ 

- เรงรัดใหเบิกจายใหทันภายในปงบประมาณ หากไมทันให

เบิกจางในลักษณะคาใชจายคางเบิกขามป 

- เมื่อสิ้นสุดโครงการบริการสังคมแลว ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับวาดวยโครงการ

บริการสังคมของหนวยงานในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๕                   

(ขอ ๒๐–๒๒) และฉบับวาดวยการใหบริการสังคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ (ขอ ๒๕,๓๑-๓๒) 

- ตรวจสอบการใชรถราชการ 

- แตงตั้งคณะกรรมการพัสดุประจําป 

รับทราบ  

 

/- งานบุคลากร... 



๕ 

- งานบุคลากร 
   คําสั่งการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คาตอบแทน    
       พนักงานมหาวิทยาลัยและคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)  
    และการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน/คาจาง ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
    นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ผู ท่ีไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ขาราชการ และพนักงาน 

มหาวิทยาลัย ดังนี ้

ระดับดีเดน คือ ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ สุฐาปญณกุล   

ระดับดีเดน คือ นางสาวสุรีวัลย  ใจงาม และ  

                   นายถาวร ออนละออ 

ระดับดีมาก คือ นางสาวกิตตินันท จันทวงศ และ 

                   นายศิริวัฒน  สายสุนทร 

 

รับทราบ 

 

   แนวทางดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลปฏิบัติงาน  
       นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
คําสั่งจากศาลปกครอง ใหดําเนินการแจงผลการประเมิน               
ใหผูใตบังคับบัญชาทราบ และลงนามรับรองการเมินประเมิน 
กอนใหมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  

รับทราบ 

 

  ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                       
      จํานวน ๓ ฉบับ นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
- ฉบับท่ี ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกจายเงินเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ฉบับท่ี ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การจายเ งินโบนัส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ฉบับท่ี ๕/๒๕๕๙ เรื่อง การจายเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดของมหาวิทยาลัย จะไดรับ
ผลประโยชนนี้เปนสวัสดิการ 

รับทราบ 

 
 
 
 
 
 

/   คําสั่ง... 



๖ 

      คําสั่งมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ฉบับ นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 
ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

- คําสั่ง ท่ี ๗๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีด ี
- คําสั่ง ท่ี ๗๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินโบนัส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- คําสั้ง ท่ี ๗๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รับทราบ 

 
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
            ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๐ 
เปนคาเฉลี่ย ๔.๑๐ ซ่ึงดานท่ีมีความพึงมากท่ีสุด คือ ดาน         
มีความศรัทธาในองคกร และดานยึดถือคําสั่งท่ีถูกตองตาม       
กฎ และระเบียบในการปฏิบัติ งาน คาเฉลี่ยอยู ท่ี  ๔.๖๓                
สวนดานความพึงพอใจนอยสุด คือดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสมยุติธรรม คาเฉลี่ย
อยูท่ี ๓.๕๐ 

รับทราบ 

 
     รายงานความรูและทักษะไปใชประโยชนหลังจากไปฝกอบรม ประชุมสัมมนา  
      ดูงาน นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนนิการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ใหบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม สงรายงานผลการเขารวม
อบรม สัมมนา ตามแบบฟอรมใหครบถวน พรอมเอกสารแนบ 
และภาพประกอบ 

รับทราบ และมอบนางสาวกิตตินันท จันทวงศ 
ดําเนินการรวบรวมผลการรายงานจากบุคลากร 
กองศิลปวัฒนธรรม และสงผลรายงาน ภายใน
วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
     ผลการคัดเลือก “Star of Service Mind” นางสาวกิตตินันท จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม นายชัยพร 
รองทอง ตําแหนงนักวิชการศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ และ              
นางสาวกิตตินันท จันทวงศ ผูท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๕๗ 

รับทราบ  

 
 
 
 
 

/  ผูอํานวยการ... 



๗ 

     ผูอํานวยการกอง และบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม เขารวมประชุม สัมมนา อบรม             
                     รวมงาน ในไตรมาสท่ี ๔ 

ช่ือโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา วันท่ี/สถานท่ี ผูเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ระยะ ๑๕ ป (RMUTP Retreat) 

๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม 

ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว       

รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

 

โครงการเชิงปฏิบัติการจัดการ

บรรณานุกรมและการอางอิง 

(Reference) ดวยโปรแกรม Zotero 

๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง           

พระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

 

โครงการการจัดการความรู เรื่อง การ

บริหารงานบุคคล 

๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ ภูเขางามรีสอรท 

จังหวัดนครนายก 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดู

งานดานนโยบายและแผน เพ่ือการ

พัฒนา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุมกรุงธนบอลลรูม              

ชั้น ๓ โรงแรมรอยัล ริเวอร 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ 

นางสาวสุรีวีลย  ใจงาม 

นายถาวร  ออนละออ 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องระบบการบริหารขามสายงาน 

(Cross Functional) 

๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุมบุษบงกชเอ ชั้น ๒ 

โรงแรมรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 

ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 

นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ 

นางสาวสุรีวีลย  ใจงาม 

นายถาวร  ออนละออ 

  

  มติในท่ีประชุม รับทราบ และใหบุคลากรทุกคนกรอกรายละเอียด ท้ังในสวนของผู

ดําเนินโครงการ และผูเขารวมโครงการ ในระบบ HRM ใหครบถวนเรียบรอย  
 

- งานประชุม 
  ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้ ง ท่ี ๖ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ เดือน ตุลาคม ครั้งสุดทาย  

รับทราบ  

 
 

 
 

/  ประชุม... 



๘ 

 
  ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ  ครั้งท่ี  ๓  ประจาํป

งบประมาณ ๒๕๕๙  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 
ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

กําหนดจัดประชุม ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รับทราบ  
 

- งานสารบรรณ 
 การดําเนินงานใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-doc)                                  
   นางสาวรัตนา เสมคํา รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม แลวใหเปดเขาใชบริการ ระบบ 
สารบรรณ (E-doc) อยางสมํ่าเสมอ  

รับทราบ และมอบนางสาวรัตนา เสมคํา 
ติ ดตามการ เ ข า ใ ช ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (E-doc) ใหเปดระบบทุกคน
และรับทราบในระบบใหเรียบรอย 

 

- งานประกันคุณภาพ 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ ๑๒ เดือน และกําหนดตรวจ 

ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   

นางสาวรัตนา  เสมคํา รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการจัดสงขอมูล ภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ซ่ึงไดขอมูล

ครบถวนแลว 

รับทราบ และมอบนางสาวรัตนา เสมคํา 
ดําเนินการ ตอไป 

 

 ขอมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๕๘   

     นางสาวรัตนา  เสมคํา รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการรวบรวม ขอมูลและนําสง ภายในวันท่ี ๑ กันยายน 

๒๕๕๙ 

รับทราบ และมอบนางสาวรัตนา เสมคํา 
ดําเนินการ ตอไป 
ขอเสนอแนะ 
จัดทําหนังสือขอขอมูล รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ระดับสถาบัน ไปยังทุกคณะ 

 

 

 

 

 

/- งาน KM... 



๙ 

- งาน KM 
 การจัดทําเว็บไซต KM ของหนวยงาน นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
- ในสวนของเว็บไซต KM ทําไปประมาณ ๗๐% เหลือสวนของ

ทะเบียนความรู และเหลือรายละเอียดบางสวน 

รั บท ร าบ  แล ะมอบนางส าวนว ลพร รณ                 
จําปาเทศ ดําเนินการ ตอไป 
ขอเสนอแนะ 
ศึกษาการจัดทําชองแสดงความคิดเห็น ในการ
แลกเปลี่ยนความรู ในเว็บไซต KM และเขารวม
การประชุม KM ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 

 รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ             

   ๑๒ เดือน นางสาวรัตนา  เสมคํา รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
รายงานผลการดําเนินงานเรียบรอย รับทราบ 

 

- งาน กิจกรรม ๕ ส 
 การตรวจกิจกรรม ๕ ส ของสํานักงานอธิการบดี ในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม –  

    ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวรัตนา  เสมคํา รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
มีการจัดการประชุม การตรวจกิจกรรม ๕ส  ในวัน ท่ี                    

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจัดสงคณะกรรมในการตรวจสอบ 

ซ่ึงรอรายละเอียดจากประกาศ 

รับทราบ และมอบนางสาวรัตนา  เสมคํา 
รวบรวมขอมูล 

 

- แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
 การฝกซอมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

    นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ  รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ฝกซอมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย เรียบรอยแลว รับทราบ 

 

 

 

 

/- โครงการ... 



๑๐ 

- โครงการการอบรมพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษวัฒนธรรมและ 
    สิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ แหลงศิลปวัฒนธรรมและ 

  อนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  
      นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
การจัดโครงการดังกลาวผานพนไปไดดวยดี บรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ผลการประเมินคิดเปน รอยละ 

๙๙.๔๐ และมีความคิดเห็นจากผู เข าร วมประชุม ซ่ึ ง

เห็นสมควรใหมีการจัดโครงการการอบรมพัฒนาบุคลากร ใน

ครั้งตอไป และมีขอเสนอท่ีตองการศึกษาดูงานในอาเซียน 

สวนรูปเลมรายงานไดจัดทําเรยีบรอย 

รับทราบ  

 
  

 

- โครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบตัธิรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
    เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ   
    พระบรมราชนิีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”   
    รุนท่ี ๑  ภาคท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ หองประชุม   
    กรมหลวง ชั้น ๖ คณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” รุนท่ี ๑ ภาคท่ี ๑ ดําเนินการผาน

พน ไปได ด วยดี  และป ดภาคเรี ยนพร อมสอบในวั น ท่ี                   

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

รับทราบ  

 

 ๔.๒ งานสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

- Website กองศิลปวัฒนธรรม ลงปฏิทินกิจกรรม ใน Web มทร.พระนคร  
    นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
Website อยูในระหวางการเพ่ิมรายละเอียดขอมูลในบางสวน 
ใหสมบูรณ สวนการลงปฏิทินกิจกรรม ใหเตรียมดําเนินการลง
รายละเอียดกิจกรรมใหม   

รับทราบ และมอบนางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ 
ดําเนินการ ตอไป  
 

 

- Facebook กองศิลปวัฒนธรรม นางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ รายงาน 
ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

การดําเนินในการประชาสัมพันธ เปนปจจุบันสมบูรณ รับทราบ 

          

 

 /- การจัด... 



๑๑ 

- การจัดทําสื่อ นายศิริวัฒน สายสุนทร รายงาน 
ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

ดําเนินการรวบรวมขอมูลรายงานประจาํป ซ่ึงยังไมเปนฉบับ

ปจจุบัน     

รับทราบ มอบนายศิริวัฒน สายสุนทร เรง
ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป ใหเปนฉบับ
ปจจุบัน และนางสาวนวลพรรณ จําปาเทศ 
ติดตอขอถ ายภาพบุคลากร ท่ีเ ก่ียวของให
สมบูรณ 

 
 ๔.๓ งานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  - โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 รอบท่ี ๓   กิจกรรมบํารุงรักษาตนไม ณ แปลง ๙๐๕ อําเภอไทรโยค                   

 จังหวัดกาญจนบุรี นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
รอบท่ี ๓  กิจกรรมบํารุงรักษาตนไม วันท่ี ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ณ  แปลง ๙๐๕ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี 

โดยผูรับผิดชอบโครงการดังกลาว ไดแจงรายละเอียด วาได

ดําเนินการ ดังนี้ 

เสร็จสิ้น 

- ตารางเวลากิจกรรม 

- คํากลาวพิธีเปด  

- จัดทําหนังสือเชิญรวมพิธีเปด 

- จองรถบัส  

- ของท่ีระลึก 

รอดําเนินการ 

- แบบประเมิน 

- สงเอกสารการยืมเงิน 

รับทราบ และมอบนายถาวร  ออนละออ 
ดําเนินการ เพ่ือนํานักศึกษารวมทํากิจกรรม 
ขอเสนอแนะ 
เดิมมีบุคลากรอาจารยของ มทร. จัดกิจกรรม
กลุมสัมพันธ ซ่ึงตอไปจะใหพ่ีเลี้ยงของชมรมทํา
กิจกรรมทดแทนอาจารย และใหเตรียมขอมูล
สมาชิกของชมรม เปดรับสมาชิกชมรมในคณะ
ท่ียังไมมีนักศึกษาเขารวมชมรมฯ    
 

 

- งานประชุม 

       ประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

     มทร.พระนคร คร้ังที่ ๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  

         ๒๕๕๙ ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  

        นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการประชุมคณะทํางานเสร็จสิ้นเรียบรอย  รับทราบ  

           /- เว็บไซต... 



๑๒ 

- เว็บไซต อพ.สธ. นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ดําเนินการเรียบรอย รับทราบ 

ขอเสนอแนะ 
ให ป รั บ เปลี่ ย น ข อ มู ลบ า ง ส ว น  ที่ ส า ม า รถ
ปรับเปลี่ยนได ใหมีสีสัน  มอบนายศิริวัฒน  สาย
สุนทร ดําเนินการ และแกไขรายงานกิจกรรมที่ซ้ํา
กัน รอใสรายละเอียดแผนแมบทฉบับใหม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  การเตรียมการดําเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙   

   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)  ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) 

                     ๕.๑  งานบริหารท่ัวไป  นางสาวกิตตินันท  จันทวงศ รายงาน 
  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

เตรียมดําเนินงานโครงการสงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จเถลิง

ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป และเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

๗ รอบ หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” รุนท่ี ๑ ภาคท่ี ๒  ในวันท่ี 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หอง

ประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

พิจารณามอบนางสาวกิตตินันท  จันทวงศ 
ดําเนินการในสวนตอไป 

 

 ๕.๒  งานสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม นางสาวสุรีวลัย  ใจงาม รายงาน 

  ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
- กําหนดจัดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ในวิถีชีวิตไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- กําหนดจัดโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม ๘๙ 

พรรษา มหาราชา เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  

พิ จ า รณามอบนา งส าว สุ รี วั ล ย   ใ จ ง าม 
ดําเนินการในสวนตอไป 

 

 

 

 

 

/๕.๓ งานอนุรักษ... 



๑๓ 

 ๕.๓ งานอนุรักษสิ่งแวดลอม นายถาวร  ออนละออ รายงาน 

ผลการดําเนินการ มติ / ปญหา / ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
- กําหนดจัดโครงการเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอมเนื่องใน 

"วันรักตนไมประจําปของชาติ " วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- ชมรมปลูกตนไมในมหาวิทยาลัย 

พิจารณามอบนายถาวร  ออนละออ ดําเนินการ
ในสวนตอไป 

 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๖.๑ การประชุมครั้งตอไป  

  นัดประชุมครั้งตอไป ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
   ๖.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุ ในวันที่ ๑๖ กันยายน  

  ๒๕๕๙ โดย มอบใหบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเขารวม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

               นางสาวกิตตินันท จันทวงศ  
                            ผูจดรายงานการประชมุ 
 
          
 
 
         ผูชวยศาสตราจารยเจทญา  กิจเกิดแสง 
         ผูตรวจรายงานการประชมุ 


