
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๓ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันศุกร์ ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   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. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ    กรรมการ 
๘. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๑. นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี  แทนผู้อ 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 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธานกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นายกสภา
มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ อาทิเช่น ส านักจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สิน การจัดตั้งสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ฯลฯ ซึ่งหากผู้บริหารท่านใดได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ศึกษาข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นการ
วางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัย  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



 ๒ 

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๔ พิจารณาผลการประเมินการดูแลองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล และผลจาก
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.รับทราบ  
๒.มอบกองกลางแจ้งเวียนแบบประเมินทั ง ๒ แบบ 
เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาข้อค าถามจากแบบสอบถาม
ว่าข้อไหนควรปรบัปรุงหรือตัดออก  
๓.มอบกองกลางประสานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวมแบบประเมินทั ง ๒ แบบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รวมทั งการก าหนดชื่อ
งานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กองกลางรายงานว่าไดเ้วียนแจ้งแบบ
ประเมินทั ง ๒ แบบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว และไดเ้สนอที่
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั งนี    
วาระที่ ๔.๖ 

๖.๑ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
๑) การตดิตามการซ่อมห้องครัวบริเวณข้าง
โถงลิฟท์ ชั น ๔ เนื่องจากพบว่าสภาพผุกร่อน 
มีเชื อรา และมีชิ นส่วนตกลงไปดา้นล่าง 

มอบกองกลางเร่งด าเนินการ กองกลางรายงานดังนี  
แบบรปูรายการปรบัปรุงรวมกนั ๓ รายการ 
ดังนี  
๑.ห้องบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one stop 
service) 
๒.ปรับปรุงบิ วอินล้างจานข้างลิฟท์ ชั น ๒ 
และชั น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 
๓.ปรับปรุงกั นห้องนิติกร กองบริหารงาน
บุคคล 
ขั้นตอนการด าเนนิการ มีดังนี ้
ขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่ ๓ 
๑.ขอความอนุเคราะห์จัดท าแบบรูปรายการ
งานปรับปรุงบิ วอินล้างจานข้างลิฟท์ ราคา
กลาง (กก.) 
๒.ได้รับแบบรูปรายการฯ (กนผ.) 
๓.การขออนุมัติแบบรูปรายการฯ (กก.) 
๔.การขออนุมัติปรับปรุงการซ่อมห้องครัว
บริเวณข้างโถงลิฟท์ ชั น๔ (กก.) 
๕.ขออนุมัติเบิกเงินการซ่อมห้องครัวบริเวณ
ข้างโถงลิฟท์ ชั น ๔ (กก.) 

๒) ป้ายห้องประชุม D-Hall ยังไมม่ี พบปัญหา
นักศึกษาหาห้องไม่พบบ่อยครั ง  

มอบกองกลางด าเนินการจัดท าป้ายชั่วคราวให้ทันวันท่ี 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมกีารรับรายงานตัว
นักศึกษา และจัดท าป้ายชื่ออาคารท าด้วยสแตนเลส  

กองกลางแจ้งว่าขณะนี อยู่ในขั นตอน
จัดท าตัวอักษร D –Hall ความหนา ๑ซม. 
ความสูง ๑๘ ซม. วัสดุท าจากอะคลิิค 

๓) ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั น ๓ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี เวลาประชุมสภา
มหาวิทยาลยั พบปัญหาป้ายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตกหล่น ขอให้กองกลางจัดท า
ขอบกั นป้ายช่ือด้วย 

มอบกองกลางด าเนินการ กองกลางแจ้งว่าได้ด าเนินการตดิตั งป้าย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 



 ๓ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๖.๑ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 
๔) ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั น ๔ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี พบปัญหาหนงัหุ้มเบาะ
เก้าอี ช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก 

มอบกองกลางด าเนินการ กองกลางแจ้งว่าได้ด าเนินการจดัซื อเก้าอี 
เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิ การบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี่ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 4.๑ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้ใหบ้ริการดีเด่น “Star of Service mind” ของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          ด้วยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี จากการประชุมครั งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 12 
กันยายน 2561 มีมติมอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้
ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561  
โดยให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นประจ าหน่วยงาน จ านวน 1 คนต่อปี  โดย คณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี จากการประชุมครั งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
  1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือก  
         1.1 เป็นบุคลากรท่ีสังกัดและปฏิบัติงานในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี                       
โดยพิจารณาตั งแต่วันท่ีเริ่มและสิ นสุดปีการศึกษานั น ๆ    
   1.2 มีความรูค้วามเข้าใจในงานเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหา ชี แจง ให้ค าปรึกษาได้ดี   
และมีความตั งใจในการปฏิบัติหน้าท่ี   
   1.3 มีความประพฤติ การปฏบิัติตน การให้บริการเป็นท่ียอมรับ เต็มใจให้บริการ                   
มีอัธยาศัยท่ีดี เป็นกันเอง ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก   
   1.4 ไม่เคยถูกร้องเรียน และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย  
  2. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน    
   ๒.๑ การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  ดังนี   
 
 



 ๔ 

    (1) หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นในหน่วยงานตนเองท่ีมี
ความเหมาะสม จ านวน 1 คน  ตามวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด 
1 คน จะได้รับเลือกเป็น “Star of Service Mind”ของหน่วยงาน กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันให้บุคลากรของหน่วยงาน
เลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมอีกครั งหนึ่งจากรายชื่อผู้ท่ีมีคะแนนเท่ากัน และให้หน่วยงานประกาศผลการคัดเลือก
บนบอร์ดของหน่วยงาน   
    (2) หน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ไปยังกองบริหารงานบุคคล ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อด าเนินการคัดเลือกเป็นบุคลากร
ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของส านักงานอธิการบดี ต่อไป 
   2.๒ การให้คะแนนผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี  ดังนี   
    1) กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ
ดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 22 คน ด าเนินการคัดเลือก
ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง ทั งนี  1 คน มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 2 เสียง เพื่อให้ได้ผู้ท่ีมีคะแนนสูงสุด จ านวน 1 คน 
เปน็ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหบ้ริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านกังานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา 
    2) กรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันให้กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี            
และบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ลงคะแนนเลือกผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันนั น เพื่อให้ได้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเป็น              
ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และหากยังได้รับ
คะแนนสูงสดุเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตัดสินชี ขาด  
  3. รางวัล   
   3.1 ผู้มีคะแนนสูงสุดท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น Star of Service Mind ของส านักงาน
อธิการบดี จะได้รับรางวัลเกียรติยศตามความเหมาะสมในแต่ละปี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   
   3.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจากทุกหน่วยงานจะได้รับรางวัลเกียรติยศตามความเหมาะสม              
ในแต่ละปี 
  4. ประกาศผลการคัดเลือก   
   ส านักงานอธิการบดีจะประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of 
Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี ในแต่ละปีการศึกษา และกองสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์ต่อไป 

การด าเนินการ 
             (1) กองบริหารงานบุคคลมีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของหน่วยงาน ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 คน แล้ว   
                     (2) หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้ส่งผลการคัดเลือก “Star of Service mind”               
ประจ าปีการศึกษา 2561 แล้ว  และมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี  
  1. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
  2. นางณัฏฐญาภรณ์  สมจิตต์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  กองกลาง 
  3. นางสาวนิสารัตน์  โสดามุก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กองคลัง 
  4. นายวัชรพงศ์  ยิ มนิยม  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  กองบริหารงานบุคคล 
  5. นายอรุณ  ศรีครอบ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กองนโยบายและแผน 
  6. นางสาวอพิมภกา  พันธ์ุโสทก  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา 
  7. นางสาวศรัณญา  สุดสนอง   นักวิเทศสัมพันธ์  กองวิเทศสัมพันธ์ 
  8. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนประพันธ์  นักประชาสัมพันธ์  กองสื่อสารองค์การ   
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  9. นางสาวกิตตินันท์  จันทวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  กองศิลปวัฒนธรรม 
  10. นางสาวเนศธิดา  พรึงมณี  นักวิชาการศึกษา  สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 
  11. นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ส านักประกันคุณภาพ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี  
  1. รับทราบผลการคัดเลือก “Star of Service Mind” ของหน่วยงานในสังกัดส านกังานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อข้างต้น 
  2. พิจารณาด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการ “Star of Service Mind” ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2561  หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินข้อ 2.2 1) และ 2) ข้างต้น  
  3. พิจารณารางวัลท่ีจะมอบให้แก่ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดล าดับท่ี 1 จ านวน 1 รางวัล  และรางวัลชมเชย 
จ านวน 10 รางวัล รวม 11 รางวัล พร้อมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท ารางวัลดังกล่าว  ทั งนี  การมอบรางวัล
ปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดล าดับท่ี 1 – 3 ได้รับแก้วเซรามิคพิมพ์รูปภาพของ
ตนเองพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลชมเชย 8 รางวัล ได้รับแก้วเซรามิคพิมพ์รูปภาพของตนเอง คน
ละ 1 ใบ  โดยกองสื่อสารองค์กรเป็นผู้ออกแบบและจัดท าใบประกาศและแก้วเซรามิคดังกล่าว  

  คณะกรรมการร่วมกับผู้ได้รับการคัดเลือก Star of Service Mind  ของหน่วยงาน รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน คัดเลือก Star of Service Mind ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561
โดยวิธีลงคะแนน 1 คน ลงคะแนนเสียง 2 เสียง ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีงดออกเสียง  

  ผลการคัดเลือก  Star of Service Mind  ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ กองศิลปวัฒนธรรม   

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรจัดของรางวัล  จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 
 ๑.เสื้อโปโลสีม่วงของมหาวิทยาลัย ปักเพ่ิมด้านหลังของเสื้อด้วยค าว่า “Star of Service Mind ของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ” โดยกองสื่อสารองค์กรมีหน้าที่ออกแบบ กองบริหารงาน
บุคคลจัดเตรียมของรางวัล   
 ๒.ประกาศนียบัตรส าหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด โดยกองบริหารงานบุคคลมีหน้าทีจ่ัดท าประกาศนียบัตร  

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการในสังกัดส านักงานอธิการบดี ทั้ง 
๑๑ คนๆละ ๕๐๐ บาท หากมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วให้น าใส่ซองมอบให้ผู้ได้รับคัดเลือก และหากมี
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ประธานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว 

  คณะกรรมการก าหนดให้มีการมอบรางวัลในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป  

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

การศึกษา 2561  
๒. ผลการคัดเลือก Star of Service Mind  ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตตินันท์       

จันทวงศ์   
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๓. ให้มอบรางวัลตามที่คณะกรรมการก าหนด ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป  

๔. มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าของรางวัล และประสานกองสื่อสารองค์การในการ
ออกแบบข้อความที่ใช้ปักเสื้อโปโลสีม่วงของมหาวิทยาลัย  

 วาระท่ี 4.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี     
รอบ ๑๒ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ มิ.ย.๖๑ – ๓๑ พ.ค.๖๒) ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั น 
  ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอตารางรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี  
 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลคะแนน ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน  5 ข้อ 5 คะแนน สอ. 
1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี
ค่าเฉลี่ย  
3.51 

58 /12 ค่าเฉลี่ย  
4.8๓ 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสอ. 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกจิ
ของกองกลาง 

3 คะแนน  5 ข้อ 5 คะแนน 
 

กก. 

1.2.2 คณุภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน 
การบัญชี และงานพัสด ุ

2 ข้อ   2 ข้อ 3 คะแนน 
 

กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

5 เรื่อง  13 เรื่อง 5 คะแนน 
 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 

4 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 
 

กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา 3 คะแนน  5 ข้อ 5 คะแนน กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน  5 ข้อ 5 คะแนน กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเร็จในการพฒันางาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพฒันาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาต ิ

3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน กวส. 

 1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏิบตัิงานสื่อสาร
องค์กร 

3 คะแนน  5 ข้อ 5 คะแนน กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน สปภ. 

1.2.12 ระดับความส าเร็จการปฏบิัติงานสถานี
วิทยุ 

3 คะแนน  5 ข้อ 5 คะแนน 
 

สนว. 
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เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลคะแนน ผู้รับผิดชอบ 

 1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง 3 คะแนน  4 ข้อ 4 คะแนน กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน  ๕ ข้อ ๕ คะแนน 
 

สอ. 

 
1.5 ร้อยละความส าเรจ็ของการเตรียมความพร้อมใน

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ* 
3 ข้อ - - กบ. 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ 
การบรหิารและ 
การบริการที่มี
ประสทิธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

3 คะแนน ร้อยละ 
100 

5 คะแนน สอ. 

3. บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน  6 ข้อ 5 คะแนน 
 

กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านกังานอธิการบดีที่
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหาร
จัดการและทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 
96.91 

5 คะแนน 
 

กบ. 

4. การให้บริการที่
มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน 4.10 
คะแนน 

4 คะแนน กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรยีนด้านการบริการ ไม่เกิน 
4 เรื่อง 

 0 เรื่อง 5 คะแนน 
 

กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงาน
หรือรางวัลทีไ่ด้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/
ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

8 หน่วยงาน/
รางวัล 

5 คะแนน 
 

สอ. 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 เป้าประสงค์ ๑๐ ตัวบ่งชี้หลัก 12 ตัวบ่งชี้ย่อย 45.83/10 =            4.5๘ 
ระดับดีมาก 

* หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงานใหม่ จึงท าให้ไม่สามารถ  
ด าเนินการได ้

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๘ ก.พ.๖๒) 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบส านักงานอธิการบดีปรับคะแนนค่าเฉลี่ยรวมใหม่ โดย    
ไม่น าตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ มาค านวณคะแนน พร้อมทั้งระบุหมายเหตุว่า “เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงานใหม่ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้” 

 
 
 
 
 
 



 ๘ 

วาระท่ี ๔.๓ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับส านักงานอธิการบดี 

  ด้วย ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านั กงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง  ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ กรรมการ 
  ๓. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น     กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดการตรวจประเมินฯน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมา
ด้วยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
- การทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (ซ้อมตรวจ) 
- การต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
- การจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส าหรับรับสัมภาษณ์ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
- ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน  
ประธานแจ้งว่า เนื่องจากทุกปีคณะกรรมการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (ซ้อม

ตรวจ) กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ตรวจจริง) คนละกลุ่มกัน ซึ่งบางครั้งให้ความเห็นไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ในปีนี้จึงขอยกเลิกการซ้อมตรวจของส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณามอบหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
๑.ยกเลิกการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑  
๒.มอบทุกหน่วยงานก ากับให้บุคลากรภายในหน่วยงานเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานให้

ครบถ้วนพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ ๘ -๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๓.มอบส านักงานอธิการบดีร่วมกับกองกลางจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ในการตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๘ -๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๔.การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มอบกองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองศิลปวัฒนธรรม

พิจารณาผู้รับบริการของหน่วยงาน  และกองพัฒนานักศึกษาพิจารณานักศึกษา และศิษย์เก่า จ านวน          
๓ – ๕ คน เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้แจ้งรายชื่อไปยังส านักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕.ผู้ช่วยพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินภายใน มอบส านักงานอธิการบดีร่วมกับ
ส านักประกันคุณภาพ 



 ๙ 

 วาระท่ี ๔.๔ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 ตามท่ีกองบริหารงานบุคคล ได้เวียนแจ้งแบบประมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูลและเวียนแจ้งให้
บุคลากรทุกหน่วยงานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ผ่านทางเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ เพ่ือ
ประเมินคุณภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการ นั น    

 ในการนี  กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี  
 ๑. รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผลการประเมินในภาพรวม     
ของส านักงานอธิการบดี ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔  มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี   
 ๒. รอบ ๑๒ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผลการประเมินในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐  มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี   
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมาด้วยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวม ไม่ควรเป็นการน า
ค่าเฉลี่ยของช่องทาง Walk in  ช่องทาง Online และช่องทาง QR Code มารวมกันแล้วหารด้วย ๓ แต่ควร
เป็นการน าผลการประเมิน (คะแนนดิบ) หารด้วยจ านวนผู้กรอกแบบประเมิน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบดังนี้ 
๑.มอบกองบริหารงานบุคคลปรับคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  
๒.มอบหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาไปจัดท าแผน Improvement Plan เพ่ือ

พัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ส่งกองบริหารงานบุคคล 

วาระท่ี ๔.๕ การรายงานองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

  ตามท่ี กองกลางได้รับมอบหมายให้รายงานตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๑.๕ จ านวนองค์ความรู้ที่น ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑       
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น 

  กองกลางขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการรายงานองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริง
ของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม หน่วยงานละ ๑ เรื่อง แบบฟอร์มน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีมาด้วยแล้ว 

 

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


 ๑๐ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

   คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการความรู้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ควรจ ากัดองค์ความรู้ที่ให้หน่วยงานส่ง แต่ควรก าหนดจ านวน
ขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า ๑ องค์ความรู้ต่อหน่วยงาน โดยกองกลางรวบรวมส่งให้ศูนย์การจัดการความรู้ทั้งหมด 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางท าหนังสือแจ้งแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างไป
ยังทุกหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานส่งข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงานไปยังกองกลาง ไม่น้อยกว่า ๑ องค์
ความรู้ต่อหน่วยงาน 

 วาระท่ี ๔.๖  พิจารณาการรวมแบบประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และ
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี  

 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๔ พิจารณาผลการประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
และผลจากแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบกองกลางแจ้งเวียนแบบประเมินทั้ง ๒ แบบ เพ่ือให้หน่วยงานพิจารณา
ข้อค าถามจากแบบสอบถามว่าข้อไหนควรปรับปรุงหรือตัดออก พร้อมทั้งมอบกองกลางประสานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวมแบบประเมินทั้ง ๒ แบบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รวมทั้ง
การก าหนดชื่องานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 กองกลางได้เวียนแจ้งแบบประเมินทั้ง ๒ แบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือ
กองกลางที่ อว ๐๖๕๒.๑๖/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้รวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อที่
ประชุมพิจารณา   

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดชื่อแบบสอบถาม ดังนี  “แบบประเมินการดูแลองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี” เนื่องจากการพิจารณา
ข้อมูลต้องใช้เวลาในการพิจารณา จึงเสนอให้กองกลางส่งเอกสารที่แนบเป็นวาระการประชุมครั งนี ให้กับทุก
หน่วยงานได้พิจารณาอีกครั งหนึ่ง 

 ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างว่าเราซึ่งจะเป็นผู้ที่ถูก
ประเมิน ควรจะได้รับการประเมินในเรื่องใดบ้าง และจ านวนข้อค าถามไม่ควรมากเกินไป  

มติที่ประชุม  พิจารณาก าหนดให้ชื่อแบบสอบถามคือ “แบบประเมินการดูแลองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี” และมอบกองกลางแจ้ง
ให้หน่วยงานพิจารณาข้อค าถามอีกครั้งหนึ่ง  

 

 

 

 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

วาระท่ี ๕.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ตามท่ีส านักงานอธิการบดี ได้แต่งตั งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีขึ น เพ่ือท า
หน้าที่พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นั น 
  กองบริหารงานบุคคลขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบ ดังนี  
  ๑. ผลการก ากับติดตามการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
  จากการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบ ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ไม่ปรากฏว่ามบีุคลากรประพฤติผิด
จรรยาบรรณ   
  ๒. การด าเนินการตามแผนปฏบิัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ในรอบ ๖ เดือน ของ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  จากการที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้เห็นชอบในแผนงานการด าเนินงาน   
ตามจรรยาบรรณ โดยมอบให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนงาน  ที่ก าหนดขึ นนั น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี ได้ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ดังนี     
  ๒.๑ ร่วมในโครงการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าหน่วยงาน (๑๘ มกราคม 
๒๕๖๑) 
  ๒.๒ น าข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้อมูลการลา การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสม กับการเป็นข้าราชการ มาเป็นตัวชี วัดในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณา   เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนระหว่างปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑  
  ๒.๓ กองบริหารงานบุคคลติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
และวินัยจากการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งในช่วง ๖ เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากร
ในส านักงานอธิการบดี  แต่อย่างใด 
  ๒.๔ กองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดีจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรือเพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน่ 
 (ก) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 (ข) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)  ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๒๔-
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑)      
   ๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน เพ่ือให้แจ้งบุคลากรทราบ และถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
 
 
 



 ๑๒ 

      (ก)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับการให้ถ้อยค าในการสอบสวน กรณีเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่า “ข้าราชการที่เป็นผู้
กล่าวหาหรือพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าหลายครั งไม่ตรงกัน โดยมีเจตนาปิดบังความจริง อาทิเช่น 
ชี แจงต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง แต่กลับให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งฯลฯ ท าให้การสอบสวนพิจารณาไม่ได้ความจริงและ
ยุติธรรม เสียหายแก่ราชการ การให้ถ้อยค ากลับไปกลับมา โดยมีเจตนาช่วยเหลือกันนี  เข้าข่ายเป็นความผิด
วินัยและบางกรณีอาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการได้ 
หากปรากฏว่ามีข้าราชการกระท าความผิดในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางวินัย
ตามแต่กรณ ี(ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
                      (ข)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ ในกรณีท่ีกฎหมายให้
อ านาจ กระท าการไว้เป็นการเฉพาะตัวแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ย่อมไม่อาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนกระท าการแทนตน
ในเรื่องนั นได้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ใช้อ านาจกระท าแทนในเรื่องนั น ย่อมเป็นผลให้การกระท า
นั นเป็นการกระท าโดยปราศจากอ านาจ ไม่มีผลในทางกฎหมาย และต้องถูกยกเลิกเพิกถอนในที่สุด (ลงวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔วปร. 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเชิญชวนให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานสมัครศูนย์
อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔วปร. ออนไลน์ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร และขณะนี้
มหาวิทยาลัยสามารถเบิกผ้าพันคอและหมวกน ามาท าพิธีแจกได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๖.๒ การส ารวจจ านวนบุตรในระบบ HRM  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า การส ารวจจ านวนบุตรในระบบ HRM ขณะนี้พบว่ามี
หลายหน่วยงานยังไม่ได้เข้าไปปรับ/เพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขอให้ทุกท่านแจ้งบุคลากรที่ดูแลด้านบุคลากร
ของหน่วยงานเข้าไปปรับ/เพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลมาจัดสวัสดิการ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๓ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า พบว่าห้องกิจการนักศึกษา ชั้น ๒ อาคาร ๑ (ตึกบ่อ
ปลา) มีปัญหาแอร์เสีย น้ าหยดมาก แอร์ทุกตัวไม่สามารถใช้งานได้  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางด าเนินการ 

 



 ๑๓ 

 วาระท่ี ๖.๔ ก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพแจ้งก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันพุธที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ โดยจะเป็นการ
ตรวจข้อมูลเบื้องต้นในระบบ IQA และตรวจหลักฐาน ซึ่งจะแจ้งอีกครั้งหลังจากทราบว่าหน่วยงานใดตรวจ
ช่วงเวลาใด 

วัน/เวลา สถานที ่ หน่วยงานรับทวนสอบ ผู้ทวนสอบ 
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 
 

ห้องประชุม 
บัวม่วง ๑ ช้ัน ๔ 

 

กพศ. : ๑.๔, ๑.๕ 
KM : (๕.๑.๕) 
สวท. : ๑.๑, ๕.๓  
สปภ. : (๕.๑.๗), ๕.๒ 
สวพ. : ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๑ 

อ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ) 

กนผ.: (๕.๑.๑), (๕.๑.๓)  
กค.: (๕.๑.๒) 
กศว.: ๔.๑ 
กบ.: ๑.๒, ๑.๓, (๕.๑.๔), (๕.๑.๖)  

ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น 
(อาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟช่ัน) 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๕ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป  
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๑๕  น. 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                         นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


