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ELEVATOR &  ESCALATORELEVATOR &  ESCALATOR

HITACHI HITACHI 
Call centerCall center
HITACHI HITACHI 
Call centerCall centerQuick TeamQuick TeamQuick TeamQuick Team

SSIAMIAM--HITACHI ELEVATOR CO.,LTD.HITACHI ELEVATOR CO.,LTD.SSIAMIAM--HITACHI ELEVATOR CO.,LTD.HITACHI ELEVATOR CO.,LTD.
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หัวขอ้
1. คาํแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที%อาคาร

� ข้อควรปฏบิัติ, การตรวจสอบสภาพลฟิต์, การดูแลรักษา

� ข้อควรระวัง, เหตุฉุกเฉิน, การช่วยเหลอืผู้โดยสาร� ข้อควรระวัง, เหตุฉุกเฉิน, การช่วยเหลอืผู้โดยสาร
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1.  ใช้บริการในการบํารุงรักษาลฟิต์   
จากบริษัทฯ ที%เป็นเจ้าของผลติภัณฑ์
เท่านั;น

คําแนะนาํที�สาํคญั

3.   ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกวธิี

2.   ต้องมีผู้รับผดิชอบดูแลลฟิต์ใน
อาคาร
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OOOOPBPBPBPB &&&& SSSSwitchwitchwitchwitch BBBBoxoxoxox
แผงปุ่ มกด และแผงสวติชค์วบคมุ

Emergency Call Button

Interphone
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Interphone & Emergency Call ButtonInterphone & Emergency Call ButtonInterphone & Emergency Call ButtonInterphone & Emergency Call Button
โทรศพัทต์ิดต่อฉุกเฉิน
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Door Open/Close Button

Emergency Call Button

Interphone

OOOOPBPBPBPB &&&& SSSSwitchwitchwitchwitch BBBBoxoxoxox
แผงปุ่ มกด และแผงสวติชค์วบคมุ

Extend Open

Switch box

Floor Buttons
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1. Safety Drive System

2. Safety Return System
3. Automatic Adjustments of Door Closing Time
4. Automatic Turn-Off Car Lighting and Fan
5. Mischief Prevention Function

(Standard)(Standard)

(Standard)(Standard)

(Standard)(Standard)

(Standard)(Standard)

(Standard)(Standard)

FunctionFunctionFunctionFunction (หนา้ที�การทํางาน)

5. Mischief Prevention Function

7. Fire Emergency Operation

8. Fire Service Operation

6. Automatic Emergency Power Operation

9. Automatic Landing Device for Power Failure (ALP)
10. Parking Operation 

(Standard)(Standard)

(Option)(Option)

(Option)(Option)

(Option)(Option)

(Option)(Option)

(Option)(Option)
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ขอ้ควรปฏบิตัิขอ้
(สาํหรบัเจา้หนา้ที�อาคาร)
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  11. . เยน็เยน็..........หลงัเลกิใช้งานลฟิต์หลงัเลกิใช้งานลฟิต์  11. . เยน็เยน็..........หลงัเลกิใช้งานลฟิต์หลงัเลกิใช้งานลฟิต์
ข้อควรปฏบิัติสําหรับเจ้าหน้าที,อาคาร

••จอดลฟิต์ในชั;นที%กาํหนดจอดลฟิต์ในชั;นที%กาํหนด••จอดลฟิต์ในชั;นที%กาํหนดจอดลฟิต์ในชั;นที%กาํหนด

••เปิดฝา เปิดฝา SW. BoxSW. Box  ปิด ปิด SW. SW. ต่าง โดยเฉพาะ ต่าง โดยเฉพาะ Stop SW.Stop SW.••เปิดฝา เปิดฝา SW. BoxSW. Box  ปิด ปิด SW. SW. ต่าง โดยเฉพาะ ต่าง โดยเฉพาะ Stop SW.Stop SW.

••ปิดฝา ปิดฝา SW. BoxSW. Box••ปิดฝา ปิดฝา SW. BoxSW. Box
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22. . เช้าเช้า..........เปิดใช้งานลฟิต์เปิดใช้งานลฟิต์22. . เช้าเช้า..........เปิดใช้งานลฟิต์เปิดใช้งานลฟิต์
ข้อควรปฏบิัติสําหรับเจ้าหน้าที,อาคาร

••ตรวจหาตาํแหน่งของตู้ลฟิต์ว่าจอดอยู่ที%ชั;นไหนตรวจหาตาํแหน่งของตู้ลฟิต์ว่าจอดอยู่ที%ชั;นไหน••ตรวจหาตาํแหน่งของตู้ลฟิต์ว่าจอดอยู่ที%ชั;นไหนตรวจหาตาํแหน่งของตู้ลฟิต์ว่าจอดอยู่ที%ชั;นไหน
••เปิดประตูชานพกัดูว่าลฟิต์อยู่จริงเปิดประตูชานพกัดูว่าลฟิต์อยู่จริง••เปิดประตูชานพกัดูว่าลฟิต์อยู่จริงเปิดประตูชานพกัดูว่าลฟิต์อยู่จริง
••เข้าไปในลฟิต์ใช้กญุแจไขเปิดฝา เข้าไปในลฟิต์ใช้กญุแจไขเปิดฝา SW. BoxSW. Box••เข้าไปในลฟิต์ใช้กญุแจไขเปิดฝา เข้าไปในลฟิต์ใช้กญุแจไขเปิดฝา SW. BoxSW. Box
••เปิด เปิด SW.SW.  ต่างๆ ให้ถูกต้องตามคาํแนะนํา และปิดฝา ต่างๆ ให้ถูกต้องตามคาํแนะนํา และปิดฝา SW. BoxSW. Box••เปิด เปิด SW.SW.  ต่างๆ ให้ถูกต้องตามคาํแนะนํา และปิดฝา ต่างๆ ให้ถูกต้องตามคาํแนะนํา และปิดฝา SW. BoxSW. Box
••ตรวจเช็คการทาํงานของลฟิต์ตรวจเช็คการทาํงานของลฟิต์••ตรวจเช็คการทาํงานของลฟิต์ตรวจเช็คการทาํงานของลฟิต์
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33. . เวลาทาํงานเวลาทาํงาน..........ขณะใช้งานลฟิต์ขณะใช้งานลฟิต์33. . เวลาทาํงานเวลาทาํงาน..........ขณะใช้งานลฟิต์ขณะใช้งานลฟิต์
ข้อควรปฏบิัติสําหรับเจ้าหน้าที,อาคาร

••เดนิสํารวจการใช้งานลฟิต์เดนิสํารวจการใช้งานลฟิต์
ว่ามอีะไรผดิปกติว่ามอีะไรผดิปกติ
••เดนิสํารวจการใช้งานลฟิต์เดนิสํารวจการใช้งานลฟิต์
ว่ามอีะไรผดิปกติว่ามอีะไรผดิปกติ

••บริเวณโทรศัพท์ตดิต่อฉุกเฉิน บริเวณโทรศัพท์ตดิต่อฉุกเฉิน 
ควรมีเจ้าหน้าที%ประจาํอยู่ควรมีเจ้าหน้าที%ประจาํอยู่
••บริเวณโทรศัพท์ตดิต่อฉุกเฉิน บริเวณโทรศัพท์ตดิต่อฉุกเฉิน 
ควรมีเจ้าหน้าที%ประจาํอยู่ควรมีเจ้าหน้าที%ประจาํอยู่
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  44. . เมื%อลฟิต์เกดิขดัข้องเมื%อลฟิต์เกดิขดัข้อง  44. . เมื%อลฟิต์เกดิขดัข้องเมื%อลฟิต์เกดิขดัข้อง

โทรเข้า 
Call center

ข้อควรปฏบิัติสําหรับเจ้าหน้าที,อาคาร

เบอร์เดยีว
24 ชั%วโมง

CALL CENTER 662-641-3030
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การตรวจสอบการตรวจสอบ
สภาพลฟิต์
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การตรวจสอบสภาพทั,วไปก่อนการใช้งาน

1. แผงควบคุม (Switch Box)
จะต้องลอ็กอยู่เสมอ

2. ตรวจเช็ค Safety Shoe และ  
Door Sensor
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3. ปุ่มกดทาํงานถูกต้อง

การตรวจสอบสภาพทั,วไปก่อนการใช้งาน

4. ตรวจเช็คช่องธรณปีระตู 
(Sill)  
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จากในตู้ลฟิต์ถงึโทรศัพท์ด้านนอก

5. ตรวจการทาํงานของโทรศัพท์ 
INTERPHONE SYSTEM  คอืระบบสื%อสารซึ%งเป็นอุปกรณ์เดียวที%
ใช้ติดต่อสื%อสารระหว่างผู้โดยสารที%ติดอยู่ในตู้ลฟิต์กบัเจ้าหน้าที%ของอาคาร

การตรวจสอบสภาพทั,วไปก่อนการใช้งาน

จากในตู้ลฟิต์ถงึโทรศัพท์ด้านนอก
1) กดปุ่ม EMERGENCY CALL บนแผง

ควบคุม (OPB) เสียงออดจะมาดงัที%
โทรศัพท์หน้าชั;น 1 และห้องเครื%อง
พร้อมกนั
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จากโทรศัพท์ด้านนอกถงึในตู้ลฟิต์
2) เพยีงยกหูโทรศัพท์กส็ามารถพดู

ตดิต่อกบัคนในตู้ลฟิต์ได้เลย  ถ้า
กรณทีี%มลีฟิต์มากกว่า 1 ตวัต้อง
กดหมายเลขของลฟิต์ก่อนจงึ

การตรวจสอบสภาพทั,วไปก่อนการใช้งาน

กดหมายเลขของลฟิต์ก่อนจงึ
สื%อสารกนัได้

การบํารุงรักษาโทรศัพท์
A. หลงัจากใช้โทรศัพท์แล้วจะต้องวางหูโทรศัพท์ให้สนิททุกครั;ง BATTERY จะทาํการ 

CHARGE ตวัเองตลอดเวลาเพื%อเตรียมใช้งานได้
B. ควรเปลี%ยน  BATTERY  ใหม่เมื%อถึงระยะเวลาที%กาํหนด
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6. ทดลองให้ลฟิต์วิ%งขึ;น – ลง
และฟังเสียงผดิปกติ

การตรวจสอบสภาพทั,วไปก่อนการใช้งาน

7. ตรวจดูชุดกญุแจเปิด
ประตูลฟิต์ยงัอยู่หรือไม่

OK
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8. มจีุดที%ทาํให้นํ;าเข้ามาสู่ตวัลฟิต์หรือไม่

การตรวจสอบสภาพทั,วไปก่อนการใช้งาน
40



การดแูลรกัษาการดแูลรกัษา
ทําความสะอาด
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การดูแลรักษาทาํความสะอาด
กระเบื;องปูพื;นลฟิต์ 1. กวาดทาํความสะอาดฝุ่น และสิ%งสกปรก

2. ใช้ไม้ถู ถูพื;นกระเบื;อง

3. ทาํความสะอาดอกีครั;งด้วยผ้าแห้ง

* ใช้ผงซักฟอกชุบนํ;าหมาดๆ กบัจุดที%เปื; อนมากๆ

* ห้ามใช้นํ;าร้อน* ห้ามใช้นํ;าร้อน

* การใช้นํ;ามนัสนอาจทําให้กระเบื;องเสียหาย

1. ใช้ผ้าชุบนํ;าหมาดๆ เช็ด หรือขัดเงาด้วยผ้าแห้ง

ผนังตู้ลฟิต์ และประตูตู้ลฟิต์ * จุดที%เปื; อนนํ;ามนั หรือจุดที%เปื; อนมากๆ ให้ใช้นํ;ายาขัด

* สําหรับจุดที%เปื; อนบนสแตนเลส อาจใช้นํ;ามนัสนเช็ด

แผงควบคุม, ปุ่มกด,ไฟบอกชั;น 1. ใช้ผ้าชุบนํ;าหมาดๆ เช็ด หรือขัดเงาด้วยผ้าแห้ง

ธรณีประตู 1. ทาํความสะอาดร่องธรณีประตู ไม่ให้มเีศษวสัดุตดิอยู่
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ขอ้ควรระวงัขอ้ควรระวงั
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ข้อควรระวงั
1. ไม่ควรให้เดก็มาเล่น

บริเวณลฟิต์

2. ไม่ควรให้เดก็ใช้ลฟิต์โดยลาํพงั
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ข้อควรระวงั
3. ห้ามสูบบุหรี%ในลฟิต์

4. ไม่ควรทาํลายลฟิต์ให้เสียหายโดยเจตนา

45



ข้อควรระวงั

5. ระวงัการใช้นํ;าหนักบรรทุกเกนิ
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ข้อควรระวงั
6. ระวงัไม่ให้สิ%งของ หรือรถเขน็

กระแทกกบัประตูลฟิต์

7. อย่าใช้วสัดุแขง็กด, กระแทกปุ่ มลฟิต์

47



ข้อควรระวงั
8. ไม่ควรใช้ลฟิต์โดยสาร บรรทุกของ

ที%หนักมากจนเกนิไป

9. ในกรณใีช้ลฟิต์ขนของหรือจะเปิดประตูนานๆ 
ควรใช้ปุ่ม Attendance หรือ Independent
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ข้อควรระวงั
10.ห้ามไม่ให้ผู้ที%ไม่เกี%ยวข้อง ไป

ที%ห้องเครื%องลฟิต์

11.ไม่ควรให้อณุหภูมใินห้องเครื%อง 
ร้อนจนเกนิไป
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1. กดปุ่มกดเบาๆ เพยีงครั;งเดยีว

2. กดปุ่มกดหน้าชั;นในทิศทางที%ต้องการไป

การใช้งานเพื,อการประหยดั

2. กดปุ่มกดหน้าชั;นในทิศทางที%ต้องการไป
เพยีงปุ่มเดยีวเท่านั;น

3. ขึ;น - ลง ชั;นเดยีว ให้ใช้บันได

4. เข้าลฟิต์แล้วชิดใน ไปได้อกีคน
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การใช้งานเพื,อการประหยดั

5. ดูให้แน่ใจก่อนกดปุ่มชั;นลฟิต์ในห้อง
โดยสารว่าถูกต้องตามที%ต้องการไป

6. ใช้งานลฟิต์ให้ถูกประเภท เช่น
ไม่ใช้ลฟิต์โดยสารขนสิ%งของหนักๆ

โดยสารว่าถูกต้องตามที%ต้องการไป
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เหตฉุกุเฉินเหตฉุกุเฉิน
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เหตุฉุกเฉิน
I.I.I.I. กรณีไฟฟ้าดบั
- อาคารมีเครื�องผลิตไฟฟ้าสาํรอง 

(Generator)(Generator)(Generator)(Generator)(Generator)(Generator)(Generator)(Generator)
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เหตุฉุกเฉิน
I.I.I.I. กรณีไฟฟ้าดบั

- อาคารไมม่ีเครื�อง
ผลิตไฟฟ้าสาํรอง ผลิตไฟฟ้าสาํรอง 
(Generator) แต่มี
อปุกรณช์่วยเหลือ
อตัโนมตัิ (ALP)
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เหตุฉุกเฉิน

I.I.I.I. กรณีไฟฟ้าดบั
- อาคารไมม่ี Generator Generator Generator Generator และ- อาคารไมม่ี และ
ไมม่ี ALPALPALPALP
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เหตุฉุกเฉิน
II.II.II.II.กรณีเพลิงไหมอ้าคาร

* ห้ามใช้ลฟิต์หนีไฟโดยเดด็ขาด *
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เหตุฉุกเฉิน

III.III.III.III.กรณีนํ(าท่วม

- ขบัลิฟตข์ึ(นไปจอดชั(นเหนือนํ(า และ- ขบัลิฟตข์ึ(นไปจอดชั(นเหนือนํ(า และ
ปิดลิฟตไ์ว ้
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เหตุฉุกเฉิน
IV.IV.IV.IV.กรณีแผน่ดินไหว

* ห้ามใช้ลฟิต์ และรีบอพยพออกนอกอาคาร *
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การช่วยเหลือ
ผูโ้ดยสารผูโ้ดยสาร
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สาเหตุที%ทาํให้ลฟิต์ค้าง
ลิ
ฟ
ต์ 1. ในเหตุการณ์ของแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าผดิปกติหรือดบั

ถึงจะมีความเชื% อมั%นพอสมควรเกี%ยวกับลิฟต์ฮิตาชิที%ควบคุมด้วยระบบ
ไมโครคอมพวิเตอร์ โอกาสที%ลฟิต์จะหยุดค้างขณะที%มผีู้โดยสารอยู่ในลฟิต์กย็งัมี อย่างไรก็ดี
การค้างของลฟิต์สามารถเป็นไปได้จากกรณตี่างๆ ดงัต่อไปนี;

ต์
ค้
า
ง

1. ในเหตุการณ์ของแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าผดิปกติหรือดบั

2. เมื%ออุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทาํงาน

3. การเข้าไปยุ่งเกี%ยวกบัสวทิช์ในแผง OPB โดยผู้ใช้ที%ไม่มคีวามรู้
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กระบวนการของการช่วยเหลอืผู้โดยสาร 
ลิ
ฟ
ต์

1. รู้ตําแหน่งที%ค้าง
ยนืยนัตาํแหน่งลิฟตท์ี�คา้ง
ยนืยนัตาํแหน่งฝาครอบ OPB และตาํแหน่ง Switch
ยนืยนัแหล่งจ่ายไฟฟ้าที�ผดิปกติหรือดบั

2. เตรียมการสําหรับการช่วยเหลอื
แจง้ใหผู้โ้ดยสารทราบวา่กาํลงัจะเริ�มการช่วยเหลืออยู่ต์

ค้
า
ง

แจง้ใหผู้โ้ดยสารทราบวา่กาํลงัจะเริ�มการช่วยเหลืออยู่
จะตอ้งป้องกนัไม่ใหล้ิฟตเ์คลื�อนที�อยา่งกระทนัหนั
กาํหนดชั3นที�จะช่วยใหผู้โ้ดยสารออก

3. การช่วยเหลอื
วธิีที% 1
ช่วยเหลือที�ตาํแหน่งที�ลิฟตค์า้งอยูโ่ดยปราศจากการทาํใหล้ิฟตเ์คลื�อนที�
วธิีที% 2 
ปลดเบรคโดยวิธีทางกล

เฉพาะบุคคลที%ทาํการบํารุงรักษาอาคารที%ได้รับการมอบหมายเท่านั;น
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การช่วยเหลอืผู้โดยสาร
เมื%อลฟิต์เกดิการขดัข้อง แล้วผู้โดยสาร

กดปุ่ม Emergency Call เพื%อขอความช่วยเหลอื 

1. พยายามตดิต่อกบัผู้โดยสารที%ตดิค้าง
อยู่ในลฟิต์ โดยใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน อยู่ในลฟิต์ โดยใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
เพื%อสอบถามข้อมูล

2. ตดักระแสไฟฟ้าที%จ่ายให้กบัระบบ
ลฟิต์ ไม่ว่ากรณใีดๆ ก่อนทาํการ
ช่วยเหลอื

62



การช่วยเหลอืผู้โดยสาร
3. นํากญุแจมาปลดลอ็คประตูชานพกั เพื%อ

ตรวจสอบดูว่าลฟิต์จอดค้างอยู่หรือไม่
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การช่วยเหลอืผู้โดยสาร

4. เมื%อเปิดประตูแล้วพบตวัลฟิต์จอดค้างอยู่ 
จะพบลฟิต์จอดค้างอยู่ 3 ลกัษณะ ดงันี;
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การช่วยเหลอืผู้โดยสาร

ลฟิต์จอดค้างเสมอชั;น
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การช่วยเหลอืผู้โดยสาร

ลฟิต์จอดค้าง สูงหรือตํ%ากว่าชั;นไม่มาก
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การช่วยเหลอืผู้โดยสาร

ลฟิต์จอดค้าง สูงหรือตํ%ากว่าชั;นมาก
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หากไม่สามารถช่วยเหลอืได้ หรือไม่มั%นใจ
ให้รอเจ้าหน้าที%จากทางบริษทัฯ มาช่วยเหลอื

การช่วยเหลอืผู้โดยสาร
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ฝ่ายวศิวกรรมฝ่ายวศิวกรรม//ส่วนพฒันาระบบบริการส่วนพฒันาระบบบริการ//แผนกฝึกอบรมเทคนิคแผนกฝึกอบรมเทคนิคฝ่ายวศิวกรรมฝ่ายวศิวกรรม//ส่วนพฒันาระบบบริการส่วนพฒันาระบบบริการ//แผนกฝึกอบรมเทคนิคแผนกฝึกอบรมเทคนิค
ด้วยความปรารถนาดจีาก
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา คร้ังท่ี 1/2565 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  

และการประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ระบบ Cisco Webex Meeting 
-------------------------------------------- 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช    บุณยโสภณ  ที่ปรึกษา 
2. นางแอนนา      ประทุมรัตน์  ประธานกรรมการ 
3. นางวราภรณ์      นุ่มประเสริฐ  กรรมการ 
4. นางจามีการ      พนาวสันต์  กรรมการ 
5. นางพัทยา      หวานแก้ว  กรรมการ 
6. นางปนัดดา      แส้ทอง  กรรมการ 
7. นางสาวนาฎยา     เอ่ียมรัมย์  กรรมการ 
8. นางสาวณปภัช     รัตนภานพ  กรรมการ 
9. นายเดชาชัย      แบ่งสันเทียะ  กรรมการ 
10. นางสาวณัฐพร     ปิยวิทยาการ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพรทิพย์     กองแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวขวัญสิริณภรณ์    ฤกษ์ใหญ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผู้เข้าประชุมไม่ได้ (ติดราชการ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย    เวชกรรม  ที่ปรึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.30. น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
กกกกกกกกกกกกก1.1 การจัดอบรมการใช้ระบบลาออนไลน์ (Personal Leave System) ของกองกิจการนักศึกษา 
          กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ ได้ด าเนินการน าระบบลาออนไลน์มาใช้ในกองกิจการ
นักศึกษาแทนรูปแบบเดิม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท างาน สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองได้ จึงได้จัดอบรมระบบลาออนไลน์ให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาได้เข้าใจระบบลาออนไลน์ได้  
อย่างถูกต้องและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาเร่ิมใช้ระบบลาออนไลน์แทนรูปแบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2565 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

   
 
กกกกกกกกกกกกก1.2 การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับบริหารจัดการ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
ส าหรับปฏิบัติงาน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกองกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ส าหรับบริหารจัดการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย
ที่หน่วยงานต้องถือปฏิบัติ  ส าหรับกองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนของหน่วยงาน 
มาถึงปัจจุบัน  กองกิจการนักศึกษาได้เรียนเชิญ นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย  
ในกิจกรรมการจัดการความรู้ เร่ือง ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. ซึ่งเป็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือจะได้น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการของกองกิจการนักศึกษาต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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กกกกกกกกกกกกก1.3 การอบรมวิธีการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี และช่วยเหลือผู้โดยสารขณะเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น 
     กกกด้วยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพจะด าเนินการจัดอบรมเร่ือง วิธีการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี
และช่วยเหลือผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยทีมวิทยากร จาก บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็น
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา นักศึกษา ตัวแทนขององค์การนักศึกษา/สภา/ชมรม และแม่บ้านอาคาร 40 ปี มจพ. 

ที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการอบรมวันที่ 15 มีนาคม 2565  รายละเอียดก าหนดการจัดอบรมจะแจ้งให้บุคลากร
ทราบอีกคร้ัง 
 
กกกกกกกกกกกกก1.4 ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดส าหรับรายงานข้อมูล ด้านงานส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กกกกกกกกกกกกกกกก เพ่ือให้การรายงานผลข้อมูลด้านงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนของ 
กองกิจการนักศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่ต้องรายงานผล ดังนี้ 
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   1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
   3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ปี 2565 
   4. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 
   5. E-Service 
กกกกกกกกกกกกกกก   จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว ส่งข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รอบ 6 เดือน และรายงานผลมาที่ นางสาวพรทิพย์ กองแก้ว (ฝ่ายเลขานุการ OIT) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน  
ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นล าดับต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ และได้ก าหนดการส่งข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (งานบริการสุขภาพ) 
และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เพ่ือฝ่ายเลขานุการ 
จะได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลส่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 4 มีนาคม 2565  
 
กกกกกกกกกกกกก1.5 ความคืบหน้างานปรับปรุงของกองกิจการนักศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
กกกกกกกกกกกกกกกก ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองทุนสินทรัพย์ถาวร เงินอุดหนุนค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) งานปรับปรุงห้ององค์กร
กิจกรรมนักศึกษา 2) งานปรับปรุงสนามกีฬา ชั้น 7 และ 3) งานปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. ไปแล้วนั้น จึงขอ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานปรับปรุงที่ได้รับจัดสรร จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

   โครงการ :  งานปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
   เจ้าของงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
        เงินงบประมาณ 6,498,600.00 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมืน่แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

   ผู้รับเหมา :  บริษัม ดีเอ็ม เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
        เสนอราคา 5,920,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ :  งานปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 150 วัน  
       (วันที ่24 มกราคม 2565 – 22 มิถุนายน 2565) 
ความก้าวหน้าโครงการ 
1. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ :  ได้มีการด าเนินการปรับปรุงไปแล้ว รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน  
       ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565  
       ผลงานสะสมของผู้รับเหมา เป็นร้อยละ 4% 
2. ผลการด าเนินงานปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา  
    2.1 งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง ดังนี้ 
 -  จัดท าแผนการปฏิบัติงานกอสร้างและผังบุคลากร  แล้วเสร็จ 100% 
 -  งานป้ายโครงการ      แล้วเสร็จ 100% 
 -  งานร้ือผนังยิปซั่มพร้อมโครงคร่าว ชั้น 5    แล้วเสร็จ 100%  
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 -  งานร้ือพ้ืนกระเบื้องยาง ชั้น 5     แล้วเสร็จ 90%  
 -  งานร้ือประตู ชั้น 5      แล้วเสร็จ 95%  
 -  งานร้ือชุดกระจกอลูมิเนียม ชั้น 5    แล้วเสร็จ 90%  
 -  งานร้ือโคมไฟ สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ชั้น 5   แล้วเสร็จ 90%  
 -  งานร้ือถอนสุขภัณฑ์      แล้วเสร็จ  
 -  งานร้ือถอนกระเบื้องพ้ืน     แล้วเสร็จ 
 -  งานร้ือถอนกระเบื้องผนัง     แล้วเสร็จ 
 -  งานร้ือถอนฝ้าเพดาน      แล้วเสร็จ 
 -  งานร้ือถอนผนังห้องน้ าส าเร็จรูป    แล้วเสร็จ 
 -  งานร้ือถอนระบบท่อน้ าดี     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 -  งานร้ือถอนระบบท่อน้ าเสีย     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 -  งานร้ือถอนวงกบประตู      แล้วเสร็จ 80% 
 -  งานร้ือถอนโคมไฟ สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์   แล้วเสร็จ 60% 
3. สภาพแวดล้อม 
    3.1 อุบัติเหตุ   ไม่มี 
    3.2 ความเสียหาย  ไม่มี 
    3.3 กฎระเบียบความปลอดภัย มีติดบัตรขณะปฏิบัติงาน 
    3.4 การร้องเรียน  ไม่มี  
    3.5 ความสะอาด  ไม่มี 
4. บุคลากร 
    4.1 คณะท างานเฉลี่ย  11 คน/วัน 
 - โฟร์แมนโครงการ  1 คน/วัน 
 - ช่างก่อสร้าง   5 คน/วัน 
    4.2 คนท างานเฉลี่ย  10 คน/วัน 
5. การวางแผน – แบบใช้งาน 
    5.1 การวางแผน - งานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและผังบุคลากร 
   - งานกั้นพ้ืนที่ชั่วคราวเพ่ือใช้ในการท างาน 
   - งานร้ืนถอนวัสดุเดิม 
   - งานร้ือท่อเดิมใต้พ้ืนห้องน้ า ชั้น 4 
    5.2 แบบใช้งานทันกับการใช้งาน 
6. วัสดุ-อุปกรณ์             เพียงพอกับการด าเนินงาน 
7. เคร่ืองมือ – ป้ายเตือน  เพียงพอกับการด าเนินงาน 
8. รายการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ   ไม่มี 
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   โครงการ :  งานปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. 
   เจ้าของงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
        เงินงบประมาณ 2,517,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   ผู้รับเหมา :  - 
ความก้าวหน้าโครงการ (อยู่ในระหว่างข้ันตอนการด าเนินการ) 
1. เร่ิมรับเอกสาร   : ระยะเวลา 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 3 มีนาคม 2565  
       บริษัทดาวน์โหลดเอกสาร 

       *** เว้น 7 วัน ส าหรับการร้องเรียน *** 
2. เสนอราคา    : 4 มีนาคม 2565 บริษัทยื่นเสนอราคาในระบบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร (15 วัน): 7 – 25 มีนาคม 2565 โดยประมาณ 
4. ประกาศผู้ชนะ   : 28 มีนาคม 2565  

     *** เว้น 7 วัน เพื่อรอการอุทธรณ์ *** 
5. เชิญท าสัญญา   :  8 เมษายน 2565 (ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือเชิญ) 
6. เซ็นสัญญา    : ประมาณเดือน เมษายน 2565  
กกกกกกกกกกกกกกกก  
   โครงการ :  งานปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬา ชั้น 7 
   เจ้าของงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
        เงินงบประมาณ 4,588,100.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   ผู้รับเหมา :  - 

ความก้าวหน้าโครงการ (อยู่ในระหว่างข้ันตอนการด าเนินการ) 
1. ยกเลิกประกาศผู้ชนะ   : 24 กุมภาพันธ์ 2565 

 หมายเหต ุ เนื่องจากมีการอุทธรณ์เกิดขึ้นจากบริษัท และในส่วนของขั้นตอนนี้จะมีการประชุมหารือ 
กับคณะกรรมการตรวจรับอีกคร้ัง และจะต้องเร่ิมต้นขั้นตอนการด าเนินการใหม่ ส าหรับรายการปรับปรุงพ้ืนสนามชั้น 7 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
กกกกกกกกกกกกก1.6 งานปรับปรุงตรวจวัดอุณภูมิและภูมิทัศน์ทางเข้า – ออก ประตูหลังมหาวิทยาลัย 
กกกกกกกกกกกกกกกกกองกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับอ านวยความสะดวก  การเข้า - ออก 
ประตูหลังมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมใช้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงช่องทางการเข้า – ออก ด้วยแผงกั้นจราจร  
 2. ปรับปรุงและติดตั้งเคร่ืองวัดอุณหภูมิ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย 
 3. ปรับปรุงและติดตั้งแสงสว่าง/ปลั๊กไฟ/พัดลมโครจร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย 
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า-ออก ด้วยกระถางต้นไม้และดอกไม้พลาสติก (ง่ายแก่การดูแลรักษา) 
   ทาสีให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และรู้สึกถึงความปลอดภัย  
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 5. ปรับปรุงและทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัย 
                                ของผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้า  
 6. ท าความสะอาดโดยรอบให้ดูปลอดโปร่งและสบาย 
 7. ติดธงญี่ปุ่นให้นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการ Scan QR code เพ่ือบันทึกประวัติการเข้า – ออก  
                                มหาวิทยาลัย 

ที่ประชุม รับทราบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ และติดตั้งธงญี่ปุ่นส าหรับ Scan QR code เข้า – ออกบริเวณประตูหลังมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 และเร่ิมทดลองใช้งานระบบ Scan QR code เข้า – ออกประตูหลังมหาวิทยาลัย  
ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เบื้องต้นจากการทดลองใช้ระบบฯ พบปัญหาเร่ืองการยืนยันความน่าเชื่อถือของระบบ
ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบ Scan QR code ที่จัดท าขึ้นนั้น มีลักษณะการยืนยันตัวตนคล้ายกับระบบไทยชนะที่ใช้กัน
โดยทั่วไป ทั้งนี้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน เร่ืองการใช้ระบบ Scan QR code 
เข้า – ออกประตูหลังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ระบบมากขึ้น 
 ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
ทดสอบการใช้งานระบบฯ บริเวณประตูหลังมหาวิทยาลัย หากมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งมอบพ้ืนที่ให้  
กองอาคารและสถานที่รับผิดชอบต่อไป 
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กกกกกกกกกกกก1.7 การจัดโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
กกกกกกกกกกกกกกกตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้อนุมัติแหล่งเงินโครงการ/กิจกรรมของกองกิจการ
นักศึกษา จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้  
          1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  
     ก าหนดจัดโครงการอบรม การช่วยชี วิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ในวันที่  5 เมษายน 2565  
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยวิทยากรบรรยายจากมูลนิธิหัวใจ
แห่งประเทศไทย และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรในคร้ังนี้ด้วย ขณะนี้ได้ประสานงานกับทางมูลนิธิ
หัวใจแห่งประเทศไทย และก าหนดวันจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมงานและประสานงาน  
การด าเนินงาน หากความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบภายหลัง 
          2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เร่ือง สนอ. ตระหนักรู้สู้โควิด-19 
     ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เร่ือง สนอ. ตระหนักรู้สู้โควิด - 19 วันที่ 9 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting  โดยวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ 
คือ นพ.เอกวิทย์ เกวลินสฤษดิ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ด้านโรคติดเชื้อ ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์กราฟิกการรับ
สมัครบุคลากร สนอ. หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form ตั้งแต่วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากทุกหน่วยงานใน สนอ. ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมฟังบรรยายในคร้ังนี้ด้วย โดยประมาณการบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยาย จ านวน 300 คน และมีการบันทึกคลิปวิดีโอ 
ระหว่างการบรรยาย เพ่ือใช้เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สามารถเปิดฟังการบรรยาย
ในภายหลังได ้  

 

          3. โครงการ 5ส ส านักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน 
     อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2564  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเนื่อง  
กกกกกกกกกกกกก 3.1 การพัฒนาเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา และ Line OA (Line Official Account) 
กกกกกกกกกกกกกกกกกเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภายในกองกิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
กองกิจการนักศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท าระบบพัฒนาเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา และจัดท าระบบ Line OA  
(Line Official Account) เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา โดยได้มีการด าเนินการไปแล้ว 2 ระบบ คือ การพัฒนาเว็บไซต์กอง
กิจการนักศึกษา และการพัฒนา Line OA ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายการเผยแพร่ข้อมูลและเร่ิมใช้งานตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยระบบแรกที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ คือ ระบบ Line OA  
(Line Official Account) มีการด าเนินการดังนี้  
  1. การพัฒนา Line OA (Line Official Account)  ซึ่ ง เป็นระบบแรกที่ต้ องด า เนินการ พัฒนา 
ให้แล้วเสร็จ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีการน าเสนอเป็นรายการ ภาพรวมของรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา, บริการและสวัสดิการ, ทุนการศึกษา, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม, ช่วยเหลือ/เหตุฉุกเฉิน, อ่ืน ๆ เป็นต้น 

      

  2. การพัฒนาเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา ข้อมูลกองกิจการนักศึกษาบางส่วนจะยังคงเดิมอยู่ และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลบางส่วนให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการในปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเว็บไซต์ ได้แก่ รูปแบบและขนาดตัวหนังสือ, โทนสี, ไอคอนต่าง ๆ การแสดงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ซึ่งได้มีการด าเนินการร่างขอบเขตของงานไปแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลของส่วนต่าง ๆ 
การออกแบบหน้าแรกของเว็บไซต์ ใช้ตัวอย่างหน้าแรกของ PowerPoint การแนะน ากองกิจการนักศึกษาเป็นหลัก  
การน าเสนอข้อมูลเน้นรูปแบบทางการ และข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดอยู่ในรายการตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กกกกกกกกกกกกก 3.2 การบริการนักศึกษา/การพัฒนานักศึกษาของแต่ละกลุ่มงาน 
                                 ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 2/2564 ได้ขอให้ทุกกลุ่มงานส่งข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน
รองรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่หน่วยงานมีการด าเนินงาน Work 
From Home และให้ส่งมายังกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพนั้น หากกลุ่มงานใดมีข้อมูลปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบ
การให้บริการนักศึกษา ขอให้แจ้งกลับมายังกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าคู่มือ  
เป็นล าดับต่อไป (ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565) 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยจัดส่งข้อมูลมายังนางสาวพรทิพย์ กองแก้ว E-mail : phonthip.k@op.kmutnb.ac.th 
หรือ นางสาวขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ E-mail : khuansirinporn.@op.kmutnb.ac.th  รูปแบบการส่งข้อมูลเป็นไฟล์
เอกสาร  
  
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
กกกกกกกกกกกกก 4.1 การจัดท าบอร์ดบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 
          กองกิจการนักศึกษาจะด าเนินการจัดท าบอร์ดบุคลากร กองกิจการนักศึกษา จ านวน 3 ชุด 
(วิทยาเขตกรุงเทพฯ/วิทยาเขตปราจีนบุรี/วิทยาเขตระยอง) โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณารูปแบบการจัดท าบอร์ด 
ทั้งนี้ขอนัดหมายบุคลากรกองกิจการนักศึกษาถ่ายรูปติดบอร์ด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องชมรมถ่ายภาพ 
ชั้น 6 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (การแต่งกายชุดกองกิจการนักศึกษาที่แจกให้ล่าสุดและสวมสูทสีด า
มหาวิทยาลัย) 

มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบให้ก าหนดรูปแบบการจัดท าบอร์ดบุคลากร จ านวน 3 ชุด ได้แก่ วิทยาเขต
กรุงเทพ วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง โดยจัดท าบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเหมือนกันทุกวิทยาเขต 
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ทั้งนี้ ได้ก าหนดรูปแบบการถ่ายรูปบุคลากร เลือกรูปแบบเป็นรูปเอียงข้าง การตกแต่งรูปภาพจะด าเนินการในภาพรวม
ทั้งหมด เพ่ือให้ออกมาเป็นโทนสีและรูปแบบเดียว ในส่วนของภาพพ้ืนหลังจะขอปรึกษาหารือกับช่างภาพว่าควรเป็น
รูปแบบใด รวมถึงก าหนดเวลาการมาถ่ายภาพของแต่ละกลุ่มงาน การจ ากัดจ านวนคน เพ่ือลดการแออัดและป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทราบอีกคร้ัง 
 
กกกกกกกกกกกกก 4.2 แนวปฏิบัติกรณีมีความเสี่ยง เร่ือง โควิด-19 กองกิจการนักศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา    เพ่ือให้ด าเนินงานภายในกองกิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ปัจจุบันในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กองกิจการนักศึกษาจึงได้ร่างประกาศกองกิจการนักศึกษา  
เร่ือง 4 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ส าหรับบุคลากร สังกัดกองกิจการนักศึกษา เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ให้บุคลากรภายในกองทราบนั้น จะต้องขอความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มงานให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ กรณีมีความเสี่ยงเร่ืองโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีแนวปฏิบัติกรณีมีความเสี่ยงเร่ืองโควิด-19 ของกองกิจการนักศึกษา ส่วนเร่ืองจ านวนวัน 
ที่ต้องกักตัว ประธานกรรมการจะขอน าไปพิจารณาหาข้อมูลและจะหารือกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์อีกคร้ัง เพ่ือน ามาเป็นแนวปฏิบัติภายในกองกิจการนักศึกษาและแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานให้ทราบอีกคร้ัง 

 
 

กกกกกกกกกกกกก 4.3 พิธีเปิดห้องบริการพยาบาลเบื้องต้น 
          งานปรับปรุงห้องศูนย์บริการสุขภาพ โดยก าหนดเร่ิมเซ็นสัญญาประมาณต้นเดือนเมษายน  
(8 เม.ย. 65) ก าหนดการเบื้องต้น ย้ายในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองพิธีเปิด 
ห้องพยาบาล รวมถึงการก าหนดวัน รูปแบบ รายละเอียดงาน และการตั้งคณะท างาน 

มติที่ประชุม รับทราบ และหัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพได้แจ้งว่าขอย้ายห้องตามวันที่ก าหนดไว้ตามเดิม  
โดยไม่ต้องท าเร่ืองพิธีเปิดห้องพยาบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
กกกกกกกกกกกกก 5.1 นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Job Fair) คร้ังที่ 29 
           หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแหล่งงานพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด และ
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คร้ังที่ 
29 วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้พบกับสถานประกอบการที่ตรงตามความต้องการท างาน โดยจัด
งานกิจกรรมโครงการ โลกทัศน์อาชีพ (Pre KMUTNB Job Fair Online 2022) ในวันที่ 18, 21, 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 
(ห้องประชุม Online : Cisco Webex Meeting) สามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.job2news.com  
สอบถามข้อมูลพ่ิมเติมได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169 หรือที่085-1325759 เข้างานและร่วมกิจกรรมฟรี 
โดยไม่ค่าใช้จ่าย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

กกกกกกกกกกกกก 5.2 ก าหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน 2/2564 
          หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 
ได้เปิดรับเอกสารกู้ยืมเงิน 2/2564 โดยผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทุกคนให้ด าเนินการในระบบ DSL เพ่ือยื่นแบบยืนยันการเบิก
เงินของเทอม 2/2564 ตามขั้นตอนที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
การกู้ยืมในเทอม 2/2564 และเอกสารกู้ยืมเงินที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อการโอนค่าครองชีพ ทั้งนี้ จัดส่งเอกสารกู้ยืมตัวจริง 
ให้ทางมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ และจัดส่งด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.  
โดยหย่อนลงกล่องรับเอกสารที่ก าหนดไว้  

  

ที่ประชุม รับทราบ 
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กกกกกกกกกกกกก 5.3 เปิดใช้สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง 
          หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การเปิดให้บริการสนามกีฬา 
ชั้น 3 และชั้น 7 ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.50 น. สนามฟุตบอลและลู่ ว่ิงอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94) เวลา 15.00 - 18.50 น. เร่ิมวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน การให้บริการสนามกีฬาอนุญาตเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
ข้อปฏิบัติการแต่งกายด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬา สแกนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ และตอบแบบคัดกรองประเมิน
ความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศ มจพ. มาตรการการ 
ใช้สนามกีฬาในร่มและสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
กกกกกกกกกกกกก 5.4 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
                   หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าการขอผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2564 ถึง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
กกกกกกกกกกกกก 5.5 โครงการ “การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564” 
                    ประธานกรรมการการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการ
ความรู้ กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี 
มจพ . และการประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ระบบ Cisco Webex Meeting เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏบัติงานได้อย่างแท้จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 
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