
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี  ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๓. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม   ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ์ ทองนาค   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๖. นางสาวมัลลิกา วีระสัย   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ    กรรมการ 
๘. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๑. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ    กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี    เลขานุการ 
๑๓. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลพระนครคนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ
ได้แจ้งหลักการการท างาน ๔ ข้อ ดังนี้  

๑. ความจริง คือ ท างานบนพื้นฐานความเป็นจริง  
๒. ความถูกต้อง  
๓. ความยุติธรรม  
๔. รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  

โดยมีหนังสือแจ้งหลักการดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ ขอให้ทุกท่านแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการปฏิบัติงานให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่รูปแบบเดิม ทั้งนี้ ท่านแจ้งความประสงค์
ขอไม่รับของขวัญแสดงความยินดี 

  มติที่ประชุม รับทราบ  



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุม 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๓ การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบทุกหน่วยงานทบทวนกิจกรรม/โครงการ และ
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ส่งส านักงานอธิการบดภีายในวันศกุร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ทุกหน่วยงานด าเนินการส่งข้อมูลให้
ส านักงานอธิการบดเีรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบด ี ๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางจัดท าค าสั่งทั้ง ๒ ชุด โดยเพิ่ม
ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การเป็นประธานผูต้รวจ
กิจกรรม ๕ ส 

กองกลางด าเนินการตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑ การคล้องบัตรแสดงตนเข้า - ออกอาคาร ๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางแจกสายคล้องบัตรพร้อมซอง
พลาสติกใส และประกาศให้ผู้บริหารและบุคลากรเริ่ม
คล้องบัตรแสดงตนเข้า-ออกอาคารตั้งแต่วันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

กองกลางด าเนินการแจกสายคล้องบัตร
พร้อมซองพลาสติกใส และประกาศให้
ผู้บริหารและบุคลากรคล้องบัตรแสดงตน
เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 

 

 

 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑  พิจารณาผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  และคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service 
Mind” ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 256๒  

   ด้วยส านักงานอธิการบดีได้ออกประกาศส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก 
  1.1 เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี โดยพิจารณา
ตั งแต่วันที่เริ่มและสิ นสุดปีการศึกษานั น ๆ 
 1.2 มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหา ชี แจง ให้ค าปรึกษาได้ดี              
และมีความตั งใจในการปฏิบัติงาน 
 1.3 มีความประพฤติ การปฏิบัติตน การให้บริการเป็นที่ยอมรับ เต็มใจให้บริการ  มีอัธยาศัย  
ที่ดีเป็นกันเอง ได้รับการยกย่องจากเพ่ือนร่วมงานและ 
 1.4 ไม่เคยถูกร้องเรียน และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย  

2. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
 ๒.๑ การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี   
  (1) หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นในหน่วยงานตนเองที่มีความ

เหมาะสม จ านวน  1 คน ตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด      
1 คน จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind”ของหน่วยงาน กรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้บุคลากรของ
หน่วยงานเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอีกครั งหนึ่งจากรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน และให้หน่วยงานประกาศผล
การคัดเลือกบนบอร์ดของ 

  (2) หน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ไปยังกองบริหารงานบุคคลภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพ่ือด าเนินการคัดเลือกเป็น
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี  

 2.๒ การให้คะแนนผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service 
Mind” ของส านักงานอธิการบดี  ดังนี  

  1) กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ
ดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 22 คน  ด าเนินการ
คัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง ทั งนี  1 คน มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 2 เสียง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงาน
อธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา   



 ๔ 

      2) กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันให้กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและ
บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันนั น เพ่ือให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น    
ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และหากยังได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตัดสินชี ขาด  

 3. รางวัล 
  3.1 ผู้มีคะแนนสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Star of Service Mind ของส านักงานอธิการบดี 
จะได้รับรางวัลเกียรติยศตามความเหมาะสมในแต่ละปี พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร 
  ๓.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจากทุกหน่วยงานจะได้รับรางวัลเกียรติยศตามความเหมาะสม   
ในแต่ละปี ทั งนี  การมอบรางวัลปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) คณะกรรมการก าหนดให้จัดรางวัล จ านวน 
๒ รายการ ได้แก่    
                    - เสื อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ปักเพ่ิมด้านหลังของเสื อด้วยค าว่า “Star of 
Service Mind”  ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมอบกองสื่อสารองค์การมีหน้าที่
ออกแบบ และกองบริหารงานบุคคลจัดเตรียมของรางวัล 
       - ประกาศนียบัตรส าหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด  โดยกองบริหารงานบุคคลมีหน้าที่จัดท า                              
ประกาศนียบัตรดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายในการจัดหาของรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  ทั ง ๑๑ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท หากมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วให้น าใส่ซองมอบให้   
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ประธานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว  
 
 4. ประกาศผลการคัดเลือก 
  ส านักงานอธิการบดีจะประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และกองสื่อสารองค์การประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
การด าเนินการ 
           กองบริหารงานบุคคลแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการคัดเลือก “Star 
of Service Mind” ประจ าปีการศึกษา 256๒ ของหน่วยงาน จ านวน 1 คน แล้ว และหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีได้ส่งผลการคัดเลือกฯ แล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี  
    1. นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
    2. นางสาวจินตนา  วงศ์วฒันาการ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  กองกลาง 
    3. นางสาวดวงเดือน  แม้นเหมือน    พนักงานธุรการ ระดับ ๔  กองคลัง 
    4. นางศศิธร  แสงพุฒ    ผูป้ฏิบัติงานบริหารช านาญงาน  กองบริหารงานบุคคล 
    5. นายอรุณ  ศรีครอบ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  กองนโยบายและแผน 
    6. นายธีรนัย  ดีฤทธิ์     นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กองพัฒนานักศึกษา 
    7. นางสาวปวีณา  ปั้นผึ ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองวิเทศสัมพันธ์ 
    8. นางสาวฉววีรรณ  มะโนปา  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  กองสื่อสารองค์การ   
    9. นายศิริวัฒน์  สายสุนทร     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กองศิลปวัฒนธรรม 
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                 10. นายตุรากร  กรัณย์รณกร   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา 
                 11. นายวรวุฒ ิ บุญกล่ า     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       ส านักประกันคุณภาพ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ดังนี   
   ๑. รับทราบผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ประจ าปี
การศึกษา 256๒ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามรายชื่อข้างต้น     
   ๒. พิจารณาด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind”                          
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 256๒ ตามประกาศส านักงานอธิการบดี ข้อ ๒ หลักเกณฑ์วิธีการ                          
คัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน  ข้อ ๒.๒  ๑) และ ๒)   
   ๓. พิจารณารางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “Star of Service 
Mind” ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 256๒  และรางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
ของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดี   

  คณะกรรมการร่วมกับผู้ได้รับการคัดเลือก Star of Service Mind  ของหน่วยงาน รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน คัดเลือก Star of Service Mind ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 256๒
โดยวิธีลงคะแนน 1 คน ลงคะแนนเสียง 2 เสียง ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีงดออกเสียง  

  ผลการคัดเลือก  Star of Service Mind  ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงาน
อธิการบดี 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรจัดของรางวัล  จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 
  ๑.เสื้อโปโลสีม่วงของมหาวิทยาลัย ปักเพ่ิมด้านหลังของเสื้อด้วยค าว่า “Star of Service 
Mind ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ” โดยกองสื่อสารองค์การมีหน้าที่ออกแบบ           
กองบริหารงานบุคคลจัดเตรียมของรางวัล   
  ๒.ประกาศนียบัตรส าหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด โดยกองบริหารงานบุคคลมีหน้าที่จัดท า
ประกาศนียบัตร  
  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ทั้ง ๑๑ คนๆละ ๕๐๐ บาท หากมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วให้น าใส่ซองมอบให้        
ผู้ได้รับคัดเลือกล าดับที่ ๑ และหากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ประธานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังกล่าว  โดย
ให้เลขานุการฯเป็นผู้รวบรวมเงิน 

  คณะกรรมการก าหนดให้มีการมอบรางวัลในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม  
๑. รับทราบ Star of Service Mind ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา 256๒  
๒. ผลการคัดเลือก Star of Service Mind  ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอรพรรณ            

จันทรเกษมจิต 



 ๖ 

๓. ให้มอบรางวัลตามที่คณะกรรมการก าหนด ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป  

๔. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าของรางวัล และประสานกองสื่อสารองค์การ              
ในการออกแบบข้อความที่ใช้ปักเสื้อโปโลสีม่วงของมหาวิทยาลัย  

 วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ของส านักงาน
อธิการบดี เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว   

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๒ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

  ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่าในการอบรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 
หรือ COVID-19 ที่อบรมผ่านสื่อสารสนเทศ โปรแกรมต่างๆ เช่น Zoom  สามารถเบิกค่าอาหารค่าวิทยากรได้ 
ต้องมีหลักฐาน คือการถ่ายรูปหน้าจอที่มีการอบรม โดยต้องมีรูปรวมผู้เข้าร่วมพร้อมปรากฏชื่อผู้เข้าร่วมด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารชุดเดิม คือภายในสิ้นเดือนมิถุนายน เพ่ือป้องกันไม่ให้มหาวิทยาลัยต้องคืน
เงินส านักงบประมาณแผ่นดิน 

 วาระที่ ๔.๓ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  

ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓) มายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดเห็นชอบแผนฯและพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน 
เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาด้วยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 
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วาระท่ี ๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี     
รอบ ๙ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตาม    
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๙ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ลงในระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA และหน่วยงาน
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๙ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓) เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามผลการด าเนินงานของ    
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายในรอบ ๑๒ เดือน  

 วาระท่ี ๔.๕  ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีการปรับแก้ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้ออกหนังสือ  
ขอความเห็นชอบร่างตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปยังทุกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนนั้น 

ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบตารางฯฉบับปรับปรุง  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล 
รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้ และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก ากับการเตรียมเอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และผลการด าเนินงานต่อไป 
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ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล 

เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานอธิการบดี   
(ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม 2563) 

 

ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน SAR ของส านักงาน

อธิการบด ี
1 มิถุนายน 2562 – 

 31 พฤษภาคม 2563 
(12 เดือน) 

ทุกหน่วยงาน 

2 หน่วยงานท่ีดูแลตัวบ่งช้ีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  รอบ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62 – 29 ก.พ. 63) ด้วยระบบ IQA 

ภายใน 6 มีนาคม 2563 ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

3 กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี และ
กรอกเข้าระบบ IQA สอ. ประจ าปกีารศึกษา 2562 

ภายใน 26 มิถุนายน 
2563 

- ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

4 ส านักงานอธิการบดีจดัท าเล่ม SAR ปี 62 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ปี61 

ภายใน 10 กรกฎาคม 
2563 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี

5 หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน เพื่อรองรับ   
การตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ IQA 

เสร็จสิ้นภายใน 10 
สิงหาคม 2563 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

6 น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

ภายใน 23 กรกฎาคม 
2563 

ส านักงานอธิการบด ี

7 หน่วยงานส่งเอกสารปรับแกไ้ขหลงัทวนสอบรายงาน
ให้ส านักงานอธิการบด ี

ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 
2563 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

8 ส านักงานอธิการบดสี่งเลม่รายงาน SAR                
(ท่ีมีการปรับแกไ้ข) ให้ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 
2563 

ส านักงานอธิการบด ี

9 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 
2563 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี

10 น าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่เกิน 11 กันยายน2563 ส านักงานอธิการบด ี

11 ส่งผลการตรวจประเมินคณุภาพ 
ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 18 กันยายน  
2563 

ส านักงานอธิการบด ี
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 



 ๙ 

วาระที่ ๔.๖  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  รอบ ๖ เดือนแรก (๑ มิถุนายน  2562 – ๓๐ พฤศจิกายน 2562) รอบ 6 เดือนหลัง  
(1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)  และ รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 
2563) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งแบบประมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
หน่วยงาน  ในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูลและ
เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ผ่านทางเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ 

  ในการนี  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ                
ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ดังนี  
   ๑. รอบ  6  เดือนแรก (๑ มิถุนายน  2562 – ๓๐ พฤศจิกายน  2562)  ประจ าปีการศึกษา 
2562  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีได้ ค่าเฉลี่ย  4.42 มีผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดี ทั งนี   ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน  ดังนี  

   ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 750 91.80 
     สายบริหาร 19 2.33 
     สายวิชาการ 83 10.16 
     สายสนับสนุน 466 57.04 
     นกัศึกษา 182 22.28 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 67 8.20 

รวม 817 100 

  ๑.๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.49 0.58 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.47 0.59 ดี 
   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.51 0.59 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.50 0.63 ดี 
   1.5 การแต่งกายของเจ้าหนา้ที่สุภาพ  เหมาะสม 4.43 0.63 ดี 

รวม 4.48 0.60 ดี 
 
 
 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/


 ๑๐ 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.25 0.69 ดี 
   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ 4.28 0.68 ดี 
   ๒.๓ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 4.39 1.26 ดี 

รวม 4.31 0.88 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.48 0.61 ดี 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.44 0.62 ดี 

รวม 4.46 0.62 ดี 
รวมทั้งสิ้น 4.42 0.70 ดี 

๑.๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 40 4.47 ด ี
2. กองกลาง 77 4.47 ด ี
3. กองคลัง 115 4.26 ด ี
4. กองนโยบายและแผน 59 4.68 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 75 4.69 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 140 4.48 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 60 4.65 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 100 3.94 ด ี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 36 4.57 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 60 4.55 ดีมาก 
11.สถานีวิทยุฯ 55 4.16 ด ี

รวม 817 4.42 ด ี
 

  ๑.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ส านักงานอธิการบดี   
 1. มีอัธยาศัยดี และให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี 1 

2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเป็นกันเอง 1 
3. เจ้าหน้าทีเ่ต็มใจให้บริการ 1 
กองกลาง 

 1. มีการให้บริการดี รวดเร็ว 1 



 ๑๑ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
2. ติดต่อประสานงานเลิศมากๆ 1 
3. มีการพัฒนาด้านบริการ อ านวยความสะดวกได้ดี 1 
กองคลัง 

 1. งานเบิกจ่าย 2 บริการ ให้ค าแนะน าดีมาก 1 
กองบริหารงานบุคคล 

 1. ได้รับความสะดวกและอบอุ่นเหมือนเช่นเคย 1 
2. ให้ความรู้และความกระจ่างในเอกสารต่างๆ ได้ดี 1 
3. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เต็มใจให้ข้อมูล เป็นที่ประทับใจ ให้บริการดีมาก 1 
4. เจ้าหน้าที่น่ารัก เอาใจใส่ให้บริการดีรู้สึกประทับใจ 1 

 
  ๒. รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ประจ าปีการศึกษา 
2562 ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.41  ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดี  โดยมีผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  
      ๒.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 
ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 621 95.69 
     สายบริหาร 12 1.85 
     สายวิชาการ 65 10.02 
     สายสนับสนุน 374 57.63 
     นักศึกษา 170 26.19 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 28 4.31 

รวม 649 100 

      ๒.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.50 0.59 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี แจง/ให้ค าปรึกษา 4.47 0.63 ดี 
   1.3 มีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.50 0.62 ดี 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.47 0.67 ดี 
   1.5 การแต่งกายของเจ้าหนา้ที่สุภาพเหมาะสม 4.44 0.66 ดี 

รวม 4.48 0.63 ดี 
 



 ๑๒ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.25 0.73 ดี 
   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ 4.29 0.73 ดี 

 2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง  
เป็นต้น 4.33 0.72 ดี 

รวม 4.29 0.73 ดี 
3. ด้านการให้บริการในภาพรวม    
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.49 0.63 ดี 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.45 0.63 ดี 

รวม 4.47 0.63 ดี 
รวมทั้งสิ้น 4.41 0.66 ดี 

  ๒.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ส านักงานอธิการบดี 20 4.49 ดี 
2. กองกลาง 60 4.52 ดีมาก 
3. กองคลัง 97 4.26 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 44 4.69 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 70 4.63 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 140 4.48 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 60 4.67 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 50 3.59 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 30 4.75 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 35 4.42 ดี 
11.สถานีวิทยุฯ 43 4.16 ดี 

รวม 649 4.41 ด ี

  ๒.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. ส านักงานอธิการบดี  
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาดีมากและเป็นกันเองมากค่ะ 1 
๒. กองบริหารงานบุคคล  
เจ้าหน้าที่น่ารัก ให้บริการดี 1 

 



 ๑๓ 

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

   
ระดับ
ความ
คิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

   
ระดับ
ความ
คิดเห็น

1. ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ

   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในงาน 4.49 0.59 ดี 4.44 0.75 ดี 3.84 1.05 ดี 4.46 0.64 ดี

   1.2 สามารถตอบปญัหา/ค าชีแ้จง/ใหค้ าปรึกษา 4.47 0.61 ดี 4.37 0.80 ดี 3.70 1.23 ดี 4.43 0.68 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏิบติัหน้าท่ี 4.51 0.61 ดีมาก 4.49 0.73 ดี 3.81 1.12 ดี 4.48 0.66 ดี

   1.4 เต็มใจให้บริการ มอีธัยาศัยท่ีดีและเป็นกนัเอง 4.48 0.65 ดี 4.43 0.82 ดี 3.78 1.20 ดี 4.45 0.71 ดี

   1.5 การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.43 0.64 ดี 4.54 0.69 ดีมาก 3.94 0.87 ดี 4.42 0.66 ดี

รวม 4.48 0.62 ดี 4.45 0.76 ดี 3.81 1.09 ดี 4.25 0.82 ดี

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.25 0.70 ดี 4.47 0.68 ดี 3.81 0.88 ดี 4.25 0.72 ดี

   2.2 มีแหล่งขอ้มูลบริการ เชน่ บริการ
เอกสาร หรือขอ้มูลบนเว็บไซต์

4.28 0.70 ดี 4.41 0.78 ดี 3.84 0.93 ดี 4.28 0.73 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เชน่ ท่ีนั่ง เปน็ต้น

4.37 1.05 ดี 4.40 0.82 ดี 3.57 0.98 ดี 4.33 1.05 ดี

รวม 4.30 0.82 ดี 4.43 0.76 ดี 3.74 0.93 ดี 4.16 0.84 ดี

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม

   3.1 ความประทับใจในการใหบ้ริการ 4.48 0.62 ดี 4.44 0.78 ดี 3.75 1.17 ดี 4.45 0.68 ดี
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ขอ้แนะน าไปปรับ 4.45 0.62 ดี 4.40 0.82 ดี 3.62 1.24 ดี 4.41 0.70 ดี

รวม 4.47 0.62 ดี 4.42 0.80 ดี 3.69 1.21 ดี 4.19 0.88 ดี

รวมทั้งสิ้น 4.41 0.69 ดี 4.43 0.77 ดี 3.75 1.08 ดี 4.20 0.85 ดี

ความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน

Walk in Online QR Code ภาพรวม

จ านวน
(คน)

จ านวน
(คน)

จ านวน
(คน)

จ านวน
(คน)

ประเภทผู้ใช้บริการ
1. ภายในมหาวิทยาลัย 1371 131 69 1571
     สายบริหาร 31 12 7 50
     สายวิชาการ 148 33 3 184
     สายสนับสนุน 840 86 56 982
     นักศึกษา 352 0 3 355
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 95 0 0 95

รวม 1,466 131 69 1,666

ข้อมูลทั่วไป

Walk in Online QR Code ภาพรวม

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

93.52 100 100 94.30
2.11 9.16 10.14 3.00
10.10 25.19 4.35 11.04
57.30 65.65 81.16 58.94
24.01 0.00 4.35 21.31
6.48 0.00 0.00 5.70
100 100 100 100

  ๓. รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ประจ าปีการศึกษา 2562     
ผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี         
โดยมผีลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี  
   ๓.1 ข้อมูลทั่วไป  

 ๓.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
 



 ๑๔ 

จ านวน
(ฉบับ)

ผลการ
ประเมิน

จ านวน
(ฉบับ)

ผลการ
ประเมิน

จ านวน
(ฉบับ)

ผลการ
ประเมิน

จ านวน
(ฉบับ)

ผลการ
ประเมิน

1. ส านักงานอธิการบดี 60 ดี 7 ดีมาก 6 พอใช้ 73 ดี
2. กองกลาง 137 ดี 16 ดี 9 พอใช้ 162 ดี
3. กองคลัง 212 ดี 24 ดี 12 พอใช้ 248 ดี
4. กองนโยบายและแผน 103 ดีมาก 11 ดีมาก 10 ดี 124 ดีมาก
5. กองบริหารงานบคุคล 145 ดีมาก 40 ดีมาก 9 พอใช้ 194 ดี
6. กองพฒันานักศึกษา 280 ดี 9 ดี 16 ดี 305 ดี
7. กองวิเทศสัมพนัธ์ 120 ดีมาก 5 ดีมาก 2 ปรับปรุง 127 ดี
8. กองส่ือสารองค์การ 150 ดี 5 ดี 1 ดีมาก 156 ดี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 66 ดีมาก 4 ดีมาก 1 พอใช้ 71 ดี
10. ส านักประกนัคุณภาพ 95 ดีมาก 7 ดีมาก 1 ดี 103 ดี
11. สถานีวิทยุ 98 ดี 3 ดี 2 ดีมาก 103 ดีมาก

รวม 1,466 ดี 131 ดี 69 ดี 1,666 ดี

หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย

Online

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย

4.49 4.25 3.46 4.07
4.03 3.34 3.88
4.75 4.15 4.53
4.52 3.26 4.15
4.22 4.39 4.36

4.16 4.45 5.00 4.54
3.66

4.41 4.43 3.75 4.20

4.15

3.97
4.32
4.12
4.354.72

QR Code ภาพรวม

4.53

4.96
4.31
5.00

3.43

2.30
4.83
2.71

Walk in

4.48

4.66
3.83
4.65
4.67

4.67

4.26

4.48

4.69

 ๓.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 

  ๓.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. ส านักงานอธิการบดี  
1. มีอัธยาศัยดี และให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี 1 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกันเอง 1 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ 1 
4. เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาดีมากและเป็นกันเองมากค่ะ 1 
2. กองกลาง  
1. มีการให้บริการดี รวดเร็ว 1 
2. ติดต่อประสานงานเลิศมากๆ 1 
3. มีการพัฒนาด้านการบริการ อ านวยความสะดวกได้ดี 1 
3. กองคลัง  
1. งานเบิกจ่าย 2 บริการ ให้ค าแนะน าดีมาก 1 
2. เจ้าหน้าที่บางคนเท่านั นที่แสดงสีหน้าไม่มีมิตรภาพ แต่อาจจะเหนื่อยล้าจากการท างาน 1 
๔. กองบริหารงานบุคคล  
1. ได้รับความสะดวกและอบอุ่นเหมือนเช่นเคย 1 
2. ให้ความรู้และความกระจ่างในเอกสารต่างๆ ได้ดี 1 
3. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เต็มใจให้ข้อมูล เป็นที่ประทับใจ ให้บริการดีมาก 1 
4. เจ้าหน้าที่น่ารัก เอาใจใส่ให้บริการดีรู้สึกประทับใจ 1 
5 เจ้าหน้าที่น่ารัก ให้บริการดี 1 
6. บริการด ี 1 



 ๑๕ 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ของหน่วยงานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานพัฒนาปรับปรุงในข้อที่ได้ผลคะแนนน้อย 
และน าส่งกองบริหารงานบุคคลน าเสนอที่ประชุมต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๗  รายงานผลการด าเนินงานและทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดือน  

  ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาแล้วนั น แต่เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องและต้อง
มีการจัดการบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเรื่องดังต่อไปนี   
  1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศขึ นมาใช้งานในส านักงานอธิการบดี (ด้านการปฏิบัติงาน) 
  2. การสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและน าไปสู่ระดับสากล       

(ด้านกลยุทธ์) 
  3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

(ด้านกลยุทธ์) 
  4. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักงานอธิการบดี (ด้านความปลอดภัย) 
  5. การรักษาความปลอดภัยของส านักงานอธิการบดี (ด้านความปลอดภัย) 

ในการนี  คณะกรรมการขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว 
รอบ 6 เดือน ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่า ความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดีบางเรื่องได้ด าเนินการตา ม
กิจกรรมและท าให้ความเสี่ยงมีระดับลดลง ดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ทั งนี  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิด
ภาวะวิกฤตและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ได้แก่      
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริบทด้านงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีจึงได้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงฯ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพิ่มเติม เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี   
 1. การติดต่อสื่อสารในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 หยุดชะงักหรือไม่ราบรื่น 

(Lost Connections) (ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน) 
 2. บุคลากรส านักงานอธิการบดีอาจติดเชื อและมีการแพร่เชื อโควิด 19 (Health Crisis) 

(ความเสี่ยงด้านสุขภาพ) 
 3. การได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดีมีแนวโน้มลดลง 

 

 

 

 



 ๑๖ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
  1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดือน 
  2. แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) 

  คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ภาวะวิกฤตด้านการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและมีโอกาสติดเชื อได้ง่าย ดังนั น ความเสี่ยง เรื่อง  
การป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 
เรื่องดังกล่าว มีความส าคัญ เห็นควรปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือให้มีแนวทางการป้องกันและ
รับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ น และในส่วนของความเสี่ยงเรื่องรายได้ที่เป็นวิกฤต เห็นว่า ปัจจุบั นมี
การบริหารจัดการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แต่ในปีถัดไปอาจน าสถานการณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ให้
ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของส านักงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

 ๑. การติดต่อสื่อสารในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ หยุดชะงัก
หรือไม่ราบรื่น (Lost Connections) (ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน) 

 ๒. บุคลากรส านักงานอธิการบดีอาจติดเชื้อและมีการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ (Health 
Crisis) (ความเสี่ยงด้านสุขภาพ) 

วาระท่ี ๔.๘  รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปโดยจ าแนกได้
ดังนี้ 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ 

สถานะการเบิกจ่าย ณ ๓๑ พ.ค. ๖๓ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
เบิกจ่ายตามแผน ๔ โครงการ ๑๓ โครงการ 
ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน ๑ โครงการ ๓ โครงการ 
ขอยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ ๒ โครงการ 

แผนใช้จ่ายสะสม ณ เดือนพ.ค. ๖๓ ๖ โครงการ ๑๘ โครงการ 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

๒. การด าเนินงาน 

สถานะการด าเนินงาน ณ ๓๑ พ.ค. ๖๓ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
ยังไม่เริ่มโครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน ๔ โครงการ ๘ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ ๗ โครงการ 
ขอปรับแผนระยะเวลาการด าเนินงาน ๑ โครงการ ๔ โครงการ 
ขอยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ ๔ โครงการ 

รวมทั้งปี ๙ โครงการ ๒๔ โครงการ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา เอกสารน าเสนอท่ีประชุมมาพร้อมนี้ 

  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแจ้งที่ประชุมว่า  การใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ   
ต้องเบิกให้ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด ไม่ให้เผื่อ หากเงินเหลือก็ไม่สามารถน าไปใช้อย่างอ่ืนได้ ต้องน ามา
รวมกันกับของมหาวิทยาลัย และน าไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งไปยัง
ทุกหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรม
โครงการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ทันตามก าหนด 

 วาระที่ ๔.๙  รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ตามที่ ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้มีการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส และ
ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองกลาง ขอรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา เอกสารน าเสนอ   
ที่ประชุมมาพร้อมนี้ 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ควรก าหนดช่วงตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส รอบที่ ๒ 
ในช่วงสัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๒ ของเดือนสิงหาคม โดยใช้กรรมการตรวจฯชุดเดิมไปก่อน เพ่ือความต่อเนื่องและ
เป็นแนวทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม   
๕ ส เพ่ือสรุปวันตรวจกิจกรรม ๕ ส และแจ้งกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ ส 

 

 



 ๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ  
 วาระท่ี ๕.๑  การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั้น 

  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี้ 
  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ไม่ปรากฏว่ามีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ    
  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ
ด าเนินงาน   ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ ที่ก าหนดขึ้นนั้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้    
 (ก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 (ข) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่  ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 (ค) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 (ง) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคี ภัย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒   
  ๓. มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการที่ดี โดยออกหนังสือเวียนทุก
หน่วยงาน  ในสังกัดเพ่ือให้แจ้งบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      (ก)  หนังสือเวียนแจ้งกรณีประวัติความประพฤติบุคคลมีผลต่อการด ารงต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ แม้กฎหมายไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดว่าการกระท าเช่นใด ถือเป็นการประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่อง  ทางศีลธรรมอันดี และไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาของการประพฤติดังกล่าวไว้ว่าเฉพาะขณะรับราชการ
เท่านั้นจึงถือเป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี แม้หน่วยงานได้บรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการแล้ว ก็มีอ านาจออกค าสั่งให้ออกจากราชการได้ หรือในกรณีที่อยู่ในขั้นตอน
พิจารณาคุณสมบัติเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง หน่วยงานก็มีอ านาจตัดสิทธิไม่บรรจุแต่งตั้งได้เช่นกัน จึงถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ทุกคนพึงตระหนักและใช้ความระมัดระวัง ประพฤติดี ปฏิบัติดีและอยู่ในศีลธรรม ไม่กระท าตนให้
เป็นผู้มีประวัติด่างพร้อย (ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 



 ๑๙ 

                      (ข)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการเรียกรับเงิน เนื่องจากข้าราชการทุก
คนจะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญแห่งคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและน า
แบบสอบถาม ไปให้ผู้เข้าสอบและบอกเฉลยก่อนเข้าห้องสอบในขณะสอบ ผู้มีอ านาจจึงมีค าสั่งไล่ออกจาก
ราชการ แต่ผู้ฟ้องเห็นว่าตนเองไม่มีเจตนาเรียกรับเงิน เพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่น ทั้งเป็นจ านวนเงินเล็กน้อย
และได้คืนเงินให้แก่ผู้ที่ถูกเรียกเงินไปแล้ว ศาลปกครองวินิจฉัยว่า (๑) แม้ข้าราชการที่เรียกรับเงินจะคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถูกเรียกรับเงินไปแล้วเพราะการกระท า ได้เสร็จสิ้นเป็นความผิดแล้ว และไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ 
(๒) การเรียกรับเงินไม่จ าเป็นต้องเกิดก่อนการบรรจุ แต่อาจเกิดขึ้นหลังสอบแต่ก่อนที่จะมีประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ (๓) จ านวนเงินมากน้อยก็ถือว่ากระท า โดยทุจริต และ (๔) ต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ
ผู้เรียกรับไม่ใช่สาระส าคัญ เมื่อผู้ฟ้องคดีเรียกรับเงินโดยอาศัยอ านาจต าแหน่งราชการ แม้ต่อมาได้คืนเงิน
ให้กับผู้ถูกเรียกเงินไปแล้ว เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดวินั ยอย่างร้ายแรง (ลงวันที่      
๙ มกราคม ๒๕๖๓) 

  (ค)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่ได้ก าหนดรูปแบบการออก
ค าสั่งทางปกครองไว้ การที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งด้วยวาจามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง
อย่างใด ย่อมมีผลบังคับไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่       
ที่ได้รับมอบหมายต้องผูกพันต่อค าสั่งทางปกครองนั้น และถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้สั่งแต่งตั้งฯ เคยมีการ
ออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายหน้าที่ในเรื่องเดียวกันแก่เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
โดยการออกค าสั่งด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่คนใหม่เป็นผู้ท าหน้าที่แทน ย่อมมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายจากงานที่
ได้รับมอบหมายเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐย่อม   ไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

  (ง)  หนังสือเวียนแจ้งกรณีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับมอบอ านาจให้ดูแล
รับผิดชอบในเรื่องใด แต่ได้เข้าไปท าหน้าที่นั้น แล้วท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ถือว่าเป็นการกระท า
ละเมิดหน่วยงานของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ กรณีการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและอยู่ในกรอบ
กฎหมาย กรณีไม่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องใด แต่เข้าไปท าหน้าที่ทั้งที่ไม่ได้รับมอบหมาย หากการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถือว่าเป็นการกระท าละเมิด มหาวิทยาลัยฯ    
มีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุของทางราชการตามระเบียบ หากบกพร่องต่อหน้าที่
ลงชื่อตรวจรับทั้งที่ไม่มีการตรวจรับจริงแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ทางราชการตามสัดส่วนความรับผิดด้วยเช่นกัน (ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 



 ๒๐ 

 ๔. มหาวิทยาลัยฯ ได้สอบถามข้อมูลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทก าหนด
ทางจรรยาบรรณ  ไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเสนอขอปรับปรุงแก้ไขบทก าหนดทางจรรยาบรรณ 

 ปัญหา/อุปสรรคจากการจัดการข้อร้องเรียน 
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่มีปัญหา/อุปสรรคจากการจัดการ         
ข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ปัญหา 
 ไม่มี 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ขณะที่ด าเนินการประชุมถึงวาระนี  ประธาน (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) แจ้งว่ารักษา
ราชการแทนอธิการบดีขอเชิญไปพบที่ห้องท างาน ชั น ๓ ประธานจึงขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
วัชระ โพธิสรณ์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมไปพลางก่อน 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การประเมินค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ที่ล่าช้าสาเหตุมา
จาก สภามหาวิทยาลัยยกเลิกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ แต่ลดบทบาทลง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ แต่ขณะนี้ได้มีการขอให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.)ชุดเดิมเข้ามาท าหน้าที่ไปพลางก่อน คณะ
กรรมการฯได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว และก าลังจะจัดประชุม  

และได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือ
ให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเงินเดือนที่ได้รับและสถานภาพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ประกอบการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้รวมสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งถือเป็น
ข่าวดี 

ประธาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์) เสนอว่ากองบริหารงานบุคคล 
และกองสื่อสารองค์การ ควรรีบแจ้งเวียนหรือเผยแพร่ข่าว เนื่องจากเป็นข่าวดีของบุคลากรทุกคน 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



 ๒๑ 

 วาระท่ี ๖.๒  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป  
  คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๔๕  น. 

 

 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
             เลขานุการ 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 


