
 
 

วาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๑ ศูนย์เทเวศร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

        เนื่องจากคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่แต่งตั้งจาก
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 159/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เอกสารหน้า ๗       . 
  .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
                     เลขานุการ จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๖ หน้า มีคณะกรรมการขอแก้ไข 
จ านวน ๑ คน ฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เอกสารหน้า ๙ 

 .................................................................................................................... ........................ 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ผลการพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง (Improvement plan) จากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
        ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง 
(Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เอกสารหน้า ๑๕ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา………………………………………………………………………..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................. ............................. 
...................................................................................................... ........................................................................ 

 

๓.๒ การปรับปรุงห้อง One Stop Service ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา………………………………………………………………………..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………..................................................................................  
  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการทบทวนองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ และ 6 ตัวบ่งชี้ เอกสารแนบ ๑๗ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา………………………………………………………………………..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

 ๔.๒  ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการทบทวนผังและแผนยุทธศาสตร์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยปรับให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ และขอเสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ งบประมาณรายจ่าย/งบประมาณเงินรายได้ เอกสารหน้า ๑๙ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา………………………………………………………………………..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  มติที่ประชุม................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อทราบ 

    ๕.๑  การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รอบ ๙ เดือน 
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓  

ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง คือ เกณฑ์ ๗๓% ส านัก   
ใช้จ่ายไป ๗๔.๔๔%  เอกสารหน้า ๒๗ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………......................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  ๕.๒  การด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รอบ ๙ เดือน  
             ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณด าเนินการฯ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๕ โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๑ โครงการ  และ
งบประมาณรายได้ จ านวน ๔ โครงการ 

     งบประมาณรายจ่าย ๑ โครงการ ได้แก่ 
                               ๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology                  
                                   Enhanced learning 
 
 



 

 

           งบประมาณรายได้  ๔ โครงการ ได้แก่ 
                                ๑. โครงการสัมมนาเรื่อง  Active Learning อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร 
                    ๒. โครงการการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ ด้วยกรอบมาตรฐาน  
                                    อาจารย์มืออาชีพ 
                           ๓. โครงการวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                           ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 
      ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เอกสารแนบ ๒๘ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................................. ............. 
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

  ๕.๓ การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งยังคงใช้ตัวเดิมกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ การตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร/ 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน, รายวิชาที่ต้องเรียบควบคู่ เอกสารแนบ ๓๐ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
 
 
 



 

 

  ๕.๔ การพัฒนาบุคลากร รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และการประเมินค่าผลงาน 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ และการขออนุมัติประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดระดับต าแหน่ง  เอกสารหน้า ๓๑  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  มติที่ประชุม................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

  ๕.๕ การจัดการความรู้ (KM) รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ๘ กิจกรรม เอกสารหน้า ๓๔ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………......................... 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 ๕.๖  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแล 
และรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการทบทวน
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน และทบทวนตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผล เอกสารหน้า ๓๕ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………………………......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  มติที่ประชุม................................................................................................................. ............. 
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ................................................................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
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............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 


